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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Curitiba e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC apresentam o 

Relatório da Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO DA 

CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 estruturado como um empréstimo de Obras Múltiplas, 

mais especificamente referente a obra do Viaduto Triplo Tarumã, que faz parte da Amostra Representativa do 

Programa do presente relatório dá resposta à solicitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

em cumprimento dos requisitos de solicitação de financiamento do Município ao Banco para desenvolver um 

programa de melhoramento do sistema de transporte urbano da linha direta INTER 2. Esta solicitação foi 

aprovada pelo Governo Federal, através da Recomendação n° 60582, de 29 de março de 2019, da COFIEX, que 

autoriza um Programa de até US$ 133,5 milhões, com um empréstimo de até US$106,8 milhões (Resolução 

COFIEX n° 07/0134, de 29/05/2019). 

As consultas públicas fazem parte do processo de avaliação ambiental e social dos projetos e estão previstas 

nas diretrizes das políticas operacionais 703 e 102 do BID. Os atores estratégicos dessas consultas incluem (i) 

a população potencial usuária das novas obras e equipamentos; (ii) a população afetada do entorno das obras; 

(iii) a população beneficiada das novas áreas urbanizadas; e (iv) a população urbana no município em geral. 

Esse momento se designou uma consulta pública, realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba com a finalidade de:  

✓ Expor para a população o Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade 

e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

✓ Coletar informações acerca da percepção dos impactos do projeto do Viaduto Triplo Tarumã pela 

população.  

✓ Recolher sugestões dos participantes sobre o projeto (melhorias, alternativas).  

A consulta pública decorreu no dia 24 de outubro de 2019 na Regional do Cajuru, localizada no Auditório da 

Rua da Cidadania do Cajuru, sito a Rua Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150, no Bairro Cajuru e contou com 176 

participantes.  

 

2. PUBLICITAÇÃO DOS RELATÓRIOS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública foi realizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento de Curitiba – IPPUC, em parceria com a Administração Regional, no dia 24 de outubro de 2019, 

Rua Cidadania do Cajuru, sito a Rua Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 no Bairro Cajuru.  

No âmbito da publicitação foram disponibilizados no site do IPPUC, na aba transparência, link UTAG BID, os 

relatórios da Avaliação Ambiental e Social da Amostra Representativa – AAS, Plano de Reassentamento 

Involuntário da Amostra Representativa – PRI, Plano de Gestão Ambiental e Social da Amostra Representativa 

– PGAS, Marco de Gestão Ambiental e Social – MGAS e Marco de Reassentamento Involuntário – MRI do 

Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba em sua versão preliminar. 
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Figura 1–Publicitação das versões preliminares dos relatórios ambientais e sociais do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável 

de Curitiba, no site do IPPUC 

A Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de 

comunicação social do município como sites de notícias, publicidade em veículos de transporte e rádio. 

 

Figura 2 - Publicitação da consulta pública para apresentação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba na Rua 

da Cidadania Cajuru https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-abre-consultas-publicas-ao-projeto-inter-2/53287 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-abre-consultas-publicas-ao-projeto-inter-2/53287
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Em seguida se apresentam algumas notícias de publicitação da Consulta Pública nos meios de comunicação 

social. 

 

Figura 3 - Material divulgação no site do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - IPPUC - 
https://ippuc.org.br/ 

 

Figura 4 - Divulgação de Consulta Pública na Rádio Band Newshttps://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-
discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/ 

https://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/
https://bandnewsfmcuritiba.com/audiencia-publica-discute-nesta-quinta-feira-24-projeto-de-mudancas-na-linha-inter-2/
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Para além da publicitação nos meios de comunicação social, foram fixados cartazes nos ônibus da Linha Inter 

2 e distribuídos flyers/folders pela Administração Regional para a população. 
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Figura 5 – Cartazes, banners e flyers de divulgação de Consulta Pública  



   

7 
 

RELATÓRIO CONSULTA PÚBLICA 

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS  

3.1. ROTEIRO DA CONSULTA 

Em seguida se apresenta o Roteiro da Consulta Pública. 
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3.2. DESCRIÇÃO 

Às 16h00 foi iniciado o registro das presenças (Anexo I).  

Às 16h20 iniciou-se a Consulta Pública do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE CURITIBA: AUMENTO 

DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2, que contou os seguintes momentos principais:  

▪ Na apresentação a Sra. Adriane Cristina dos Santos, Administradora da Regional Cajuru, apresentou o 

motivo de realização da presente consulta e explanou a metodologia geral da consulta, ou seja, a 

forma como a sessão iria decorrer;  

▪ Em seguida o Sr. Paulo Socher, Coordenador Geral da Unidade Técnico Administrativo de 

Gerenciamento – UTAG apresentou os requisitos, as condições e a forma de financiamento que irão 

viabilizar a implementação do Programa de Obras Múltiplas pelo BID e outros financiadores, bem 

como o objetivo da consulta pública as partes interessadas. 

▪ Posteriormente a Sra. Olga Mara Prestes, Coordenadora de Transportes do IPPUC, realizou a 

apresentação expositiva do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 

2, apresentando um resumo do desenvolvimento do Inter 2 desde sua criação, sua demanda, principais 

intervenções, sobre o novo modelo de estação tubo e obras de arte.  

▪ Apresentou com maiores detalhes as obras que beneficiarão diretamente a população da Regional do 

Cajuru: 

✓ Reestruturação viária de 10km de vias e calçadas; 

✓ Implantação do binário das Ruas Olga Balster e Nivaldo Braga; 

✓ Reforma Terminal Capão da Imbuia; 

✓ Av. Victor Ferreira do Amaral; 

✓ Estação Nivaldo Braga; 

✓ Viaduto Victor Ferreira do Amaral;  

▪ Adicionalmente a Coordenadora de Transportes do IPPUC explicou com maiores detalhes as 

intervenções previstas no projeto do Viaduto Triplo do Tarumã, que compõe a Amostra Representativa 

do PROGRAMA. 

▪ O Sr. Paulo Socher, Coordenador Geral da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento – UTAG, 

explanou sobre a avaliação ambiental e social (AAS) e apresentou os programas de controle dos 

impactos socioambientais previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, Marco de Gestão 

Ambiental e Social – MGAS, Plano de Reassentamento Involuntário – PRI e Marco de Reassentamento 

Involuntário – MRI , para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e 

após as obras que integram o programa. Informou o link onde a população terá acesso aos 

documentos socioambientais elaborados para a preparação do Programa; 
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▪ Em seguida houve a apresentação do mecanismo de consulta das partes interessadas, pelo 

Coordenador da Unidade Técnico Administrativo de Gerenciamento – UTAG, informando sobre os 

canais de comunicação entre a comunidade beneficiária e a Prefeitura, durante a elaboração dos 

projetos e a execução das obras:  

✓ a ficha de questionamento entregue na entrada do evento; 

✓ o telefone 156, que é o telefone de atendimento da Prefeitura Municipal de Curitiba entre a 

população e o município;  

✓ o telefone celular smartphone poderá realizar contato para troca de mensagens; 

✓ visitas domiciliares coordenadas pela UTAG, visando abordagem para atender demandas e 

prestar informações sobre assuntos pertinentes; 

✓ a UTAG estará disponível para consultas, sugestões e reclamações pelos canais de consulta: 

fone, e-mail, site, técnico em campo; 

✓ o link disponibilizado no site da prefeitura para reunir e receber sugestões/queixas da população 

a respeito do Projeto de Mobilidade Sustentável de Curitiba: Aumento da Capacidade e 

Velocidade da Linha Direta Inter 2; 

✓ o Mecanismo Independente de consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID.  

▪ Na sequência os participantes puderam apresentar seus questionamentos à Prefeitura e à equipe 

técnica. Esses questionamentos foram colocados por escrito e após as respostas houve nova 

oportunidade para esclarecimentos adicionais. 

 

4. RESULTADOS DA DISCUSSÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 

No decorrer da sessão plenária foram expostos dezesseis questionamentos/sugestões por escrito os quais 

foram respondidos/comentados pelo representante do IPPUC.  

As principais questões mencionadas na sessão plenária se relacionaram com:  

✓ aspetos relacionados com as desapropriações;  

✓ alternativas de traçado: solicitação de alteração da geometria;  

O formulário utilizado para questionamentos/sugestões e as respectivas participações preenchidas pelos 

intervenientes constam abaixo. Os nomes dos cidadãos, bem como seus respectivos dados pessoais foram 

preservados. 
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5. CONTRIBUTOS RECEBIDOS POR CORREIO ELETRÔNICO 

Além dos canais de recebimento das contribuições disponibilizados na consulta pública, foi criado um canal 

eletrônico para a população apresentar sugestões / queixas relacionadas ao PROGRAMA e ao Projeto de 

Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, cujo link é:  

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login 

 

5.1 COMPILAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

O portal / link permitirá dimensionar a real necessidade da população afetada e beneficiada, pois apresenta 

ferramentas como: 

▪ mapa de localização da população que apresentou sugestão 

▪ quantidade de sugestões recebida por regional 

https://conecta.curitiba.pr.gov.br/projeto-inter-2/login
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6. PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA 

Na sequência dos questionamentos/sugestões apresentados pelos participantes na sessão plenária, as 

respostas dadas pelo representante do IPPUC/PMC foram consideradas como suficientes pelos intervenientes 

na sessão.  

A seguir apresentou-se a análise aos questionamentos/sugestões apresentadas na sessão plenária 

comentando-se de que forma foram ou não atendidos no processo de elaboração do Programa.  

 

Questionamentos/Sugestões dos participantes 
na Consulta Pública 

Comentário 

Porque a necessidade de fazer um projeto tão 
amplo pra linha que só interliga terminais e que se 
poderia utilizar este dinheiro para fazer a reforma 
das canaletas e colocar o Inter 2 dentro das 
canaletas, atendendo uma linha única? 
 

Sra. Olga Mara Prestes, respondeu que existe 
financiamento para outros programas; a Prefeitura 
pensa no coletivo, o objetivo do programa é atender 
todas as demandas da comunidade. 

Os cobradores serão retirados de todas as estações 
da cidade ou só do Projeto do Inter 2? 

Sra. Olga Mara Prestes respondeu que as estações 
do Inter 2 serão piloto para a retirada dos 
cobradores. Estes receberão requalificação e serão 
absorvidos por outros setores das empresas, em 
parceria com o Sindicato dos Motoristas e 
Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região 
Metropolitana e com a SETRAN. 

Há algum contrato de repasse com o governo 
federal para a obra do Viaduto Triplo Tarumã? 
 

Sr. Paulo Socher, respondeu que o Governo Federal 
já aprovou o SPA para esta obra e a obra já está 
licitada. Hoje estamos aguardando a liberação da 
AIO – autorização de início de obras pelo governo 
federal.  
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Estamos trabalhando em várias frentes junto ao 
Governo Federal para conseguir recursos. 

Há algum contrato de repasse com o governo 
federal para a obra do Viaduto Triplo Tarumã? 
 

Sr. Paulo Socher, respondeu que o Governo Federal 
já aprovou o SPA para esta obra e a obra já está 
licitada. Hoje estamos aguardando a liberação da 
AIO – autorização de início de obras pelo governo 
federal.  
Estamos trabalhando em várias frentes junto ao 
Governo Federal para conseguir recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 
 

RELATÓRIO CONSULTA PÚBLICA 

ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA NA CONSULTA PÚBLICA 

Estiveram presentes na plenária 176 cidadãos, conforme a lista de presença, a qual por motivos de dados pessoais 

para a finalidade de cadastro, está armazenada e preservada pela autoridade, de acordo com a LGPD – Lei Geral de 

Proteção de Dados – 13.709/2018. 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 6 - Público da consulta pública na Regional Cajuru 

 

Figura 7 –Sra Adriane Cristina dos Santos - Administradora da Regional Cajuru 
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Figura 8 –Sr Paulo Socher - Coordenador Geral da UTAG na consulta pública Regional Cajuru  

 

 

Figura 9 –Sra Olga Mara Prestes - Coordenadora de Transportes IPPUC 
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Figura 10 –Sr Paulo Socher - Coordenador Geral da UTAG na consulta pública Regional Cajuru  

 

Figura 11–Sr Márcio Teixeira - Diretor Técnico da UTAG - complementando explicações sobre obras na Regional Cajuru  
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Figura 12 - Questionamentos em consulta pública Regional Cajuru  

 


