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Trecho (km) Comentários e Sugestão de alterações pontuais

PR 418 -
Contorno Oeste 

de Curitiba 

Duplicar conforme projeto no ano 5, apenas fazer ajustes 
no PER pois há diferenças entre o KMZ e o PER por 
exemplo no km 1,32 o desenho corretamente coloca um 
parclo (interseção) com rotatória enquanto o PER cita uma 
trincheira, em outro ponto o KMZ m
forma correta e o PER cita trincheira.
 
Prever duplicação ou 3ª faixa na PR

Parque Barigui 
em Curitiba até o 
trevo do relógio 

em Prudentópolis  

Implantar as faixas adicionais na BR 277 entre o Parque 
Barigui e o trevo do Spréa (45 km de extensão) em São 
Luiz do Purunã em ambos os sentidos. O KMZ do lote 
prevê faixas adicionais em toda a extensão do trecho, 
porém no PER faltam alguns quilômetros, solicitamos 
correção do PER. 
 
Antecipar as faixas adicionais entre o Contorno Sul de 
Curitiba e o Trevo de acesso ao município de Campo Largo 
(30 km de extensão) previstas para o ano 8 para o ano 4 e 5 
pois este trecho é de grande fluxo de veículos e constantes 
congestionamentos. O trecho entre Campo Largo e São 
Luiz do Purunã pode seguir cronograma para anos 6 e 7, 
pois é trecho de Serra de maior complexidade.
 
Prever portal free flow entre Curitiba e Campo Largo pois 
tem alto fluxo de veículos e pode gerar receita acessória 
para a praça de pedágio de São Luiz do 
 
Implantar no Km 08 após descida da Serra de São Luiz do 
Purunã, sentido Interior – Curitiba um trevo trombeta com 
rotatória no acesso à Cia de Cimento Itambé. Hoje este 
acesso é em nível e os caminhões carregados de cimento, 
ao saírem da indústria entram na pista da esquerda, de alta 
velocidade através de uma pista de aceleração. Isto é 
perigoso pois os caminhões ainda estão em velocidade 
muito baixa. Este trevo em Trombeta permitirá que os 
caminhões entrem na pista da direita de baixa velocidade 
evitando-se acidentes. 
 
Verificar se a área de escape na Serra de São Luiz do 
Purunã está no local adequado (3 km após o início da 
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Comentários e Sugestão de alterações pontuais 
Duplicar conforme projeto no ano 5, apenas fazer ajustes 
no PER pois há diferenças entre o KMZ e o PER por 
exemplo no km 1,32 o desenho corretamente coloca um 
parclo (interseção) com rotatória enquanto o PER cita uma 
trincheira, em outro ponto o KMZ mostra uma trombeta de 
forma correta e o PER cita trincheira. 

Prever duplicação ou 3ª faixa na PR-418 (20KM) Ano 4 e 5 
Implantar as faixas adicionais na BR 277 entre o Parque 

rigui e o trevo do Spréa (45 km de extensão) em São 
Luiz do Purunã em ambos os sentidos. O KMZ do lote 
prevê faixas adicionais em toda a extensão do trecho, 
porém no PER faltam alguns quilômetros, solicitamos 

s entre o Contorno Sul de 
Curitiba e o Trevo de acesso ao município de Campo Largo 
(30 km de extensão) previstas para o ano 8 para o ano 4 e 5 
pois este trecho é de grande fluxo de veículos e constantes 
congestionamentos. O trecho entre Campo Largo e São 

uiz do Purunã pode seguir cronograma para anos 6 e 7, 
pois é trecho de Serra de maior complexidade. 

Prever portal free flow entre Curitiba e Campo Largo pois 
tem alto fluxo de veículos e pode gerar receita acessória 
para a praça de pedágio de São Luiz do Purunã. 

Implantar no Km 08 após descida da Serra de São Luiz do 
Curitiba um trevo trombeta com 

rotatória no acesso à Cia de Cimento Itambé. Hoje este 
acesso é em nível e os caminhões carregados de cimento, 

entram na pista da esquerda, de alta 
velocidade através de uma pista de aceleração. Isto é 
perigoso pois os caminhões ainda estão em velocidade 
muito baixa. Este trevo em Trombeta permitirá que os 
caminhões entrem na pista da direita de baixa velocidade 

Verificar se a área de escape na Serra de São Luiz do 
Purunã está no local adequado (3 km após o início da 
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Serra), ou seria melhor estar um pouco mais à frente do 
início da descida? 
 
Prever iluminação nos dois sentidos da Serra de Sã
do Purunã. 
 
Implantar alguns retornos em desnível (parclos entre São 
Luiz do Purunã e o trevo do relógio, isto porque a região 
tem neblina constantemente, sugerindo
retornos em nível por parclos. Indicando ainda por meio de 
placas que “em caso de neblina ou chuva, opte pelo retorno 
em desnível à “x” Km. Acredita-se que a rodovia poderia 
ficar com retornos a cada 5 km sendo 2 em nível e outro em 
desnível, não havendo, portanto, necessidade de um veículo 
pesado andar mais do que 15 km para achar um retorno em 
desnível. 
 
Alterar o Acesso à Fernandes Pinheiro (PR 438) no km 
240,6 para o km 240,2 evitando desapropriação de terreno 
privado de agricultor com aviário e fazendo um acesso em 
ambos os sentidos da rodovia em desnível, tanto p
cidade de Fernandes Pinheiro como para o Posto, Hotel e 
Restaurante Anila (maior parada para lanche da região). 
Como o trevo abrangeria área da Anila, cujo proprietário é 
a prefeita de Fernandes Pinheiro, a sinalização é que não 
haveria custos de desapropriação pois seria feita a doação 
do terreno em função do interesse comercial do 
estabelecimento. Também próximo a este local, criar uma 
alternativa de desnível para transpor a BR277 para os 
moradores da área rural de Fernandes Pinheiro no km 239 
(de um lado existe uma estrada rural e moradores e de outro 
o futuro distrito industrial de Fernandez Pinheiro com 
estrada de chão que será asfaltada de acordo com a prefeita. 
A opção sugerida pela prefeitura local seria substituir o 
retorno em nível do km 238,5 por um retorno em desnível 
no km 239 aproximando-o a solução em desnível de acesso 
à rodovia transversal em cerca de 200 metros. 
 
Duplicar conforme projeto a BR 277 do trevo do Spréa em 
São Luiz do Purunã até o trevo do relógio em 
Prudentópolis. Obra prevista para os anos 3, 4 e 5. Se 
necessário, em função de antecipação de outras obras 
citadas acima, realocar esta duplicação para anos 3, 4, 5 e 6 
postergando um pouco a finalização deste trecho para 
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Serra), ou seria melhor estar um pouco mais à frente do 

Prever iluminação nos dois sentidos da Serra de São Luiz 

Implantar alguns retornos em desnível (parclos entre São 
Luiz do Purunã e o trevo do relógio, isto porque a região 
tem neblina constantemente, sugerindo-se substituir alguns 
retornos em nível por parclos. Indicando ainda por meio de 

as que “em caso de neblina ou chuva, opte pelo retorno 
se que a rodovia poderia 

ficar com retornos a cada 5 km sendo 2 em nível e outro em 
desnível, não havendo, portanto, necessidade de um veículo 

km para achar um retorno em 

Alterar o Acesso à Fernandes Pinheiro (PR 438) no km 
240,6 para o km 240,2 evitando desapropriação de terreno 
privado de agricultor com aviário e fazendo um acesso em 
ambos os sentidos da rodovia em desnível, tanto para a 
cidade de Fernandes Pinheiro como para o Posto, Hotel e 
Restaurante Anila (maior parada para lanche da região). 
Como o trevo abrangeria área da Anila, cujo proprietário é 
a prefeita de Fernandes Pinheiro, a sinalização é que não 

apropriação pois seria feita a doação 
do terreno em função do interesse comercial do 
estabelecimento. Também próximo a este local, criar uma 
alternativa de desnível para transpor a BR277 para os 
moradores da área rural de Fernandes Pinheiro no km 239 

m lado existe uma estrada rural e moradores e de outro 
o futuro distrito industrial de Fernandez Pinheiro com 
estrada de chão que será asfaltada de acordo com a prefeita. 
A opção sugerida pela prefeitura local seria substituir o 

5 por um retorno em desnível 
o a solução em desnível de acesso 

à rodovia transversal em cerca de 200 metros.  

Duplicar conforme projeto a BR 277 do trevo do Spréa em 
São Luiz do Purunã até o trevo do relógio em 

evista para os anos 3, 4 e 5. Se 
necessário, em função de antecipação de outras obras 
citadas acima, realocar esta duplicação para anos 3, 4, 5 e 6 
postergando um pouco a finalização deste trecho para 
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garantir fluxo de caixa para as antecipações citadas ac
 
Analisar necessidades específicas em Irati em relação à 
drenagem da rodovia (acima do nível da cidade) e de 
acessos aos bairros de Vila Nova e Serra do Nogueira entre 
outros. 
 
Prever obras de Correção de traçado BR
 
Prever a implantação de área de escape na BR
Ano 7 e 8 

Entroncamento 
do Contorno Sul 
de Curitiba até o 

município da 
Lapa c/ 12 Km 

Antecipar Implantação das Faixas Adicionais na BR 476 
desde o entroncamento do Contorno Sul de Curitiba até o 
Trevo com a PR 423 (12 km de extensão em cada sentido), 
estas faixas adicionais receberão o tráfego hoje já existente 
e o futuro tráfego da opção de desvio dos caminhões que 
seguem do interior do Paraná para o Porto de Paranaguá e 
poderão desviar o Contorno Sul de Curit
423 entre Balsa Nova e Araucária, também favorecendo o 
momento da obra de ampliação de capacidade do contorno 
sul de Curitiba. Obra de médio valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 4, junto com a 
solução em desnível no entroncamento da BR476 com o 
Contorno Sul de Curitiba. O projeto atual prevê estas faixas 
adicionais no ano 6. 
 
Antecipar a implantação de 3 trevos diamantes nos 
quilômetros 155, 157 e 159, respectivamente, eliminando 
assim as lombadas e os semáforos na BR 476 no perímetro 
urbano de Araucária e dois retornos, hoje em nível, e de 
grande número de acidentes nos acessos a Palmital e Bela 
Vista no km 157 e Capinzal e Campo Redondo no km 159, 
já após a Ponte sobre o Rio Iguaçu (ponte já duplicada). 
Uma vez que será feita esta obra deve
duplicação da rodovia BR 476 até este ponto do Km 159 
(extensão de 4 km de duplicação). Obra de médio valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 4. O projeto atual prevê estas faixas ad
6. 
 
Analisar a possibilidade de estender as faixas adicionais do 
km 152 (trevo com PR 423 até o km 156 antes da ponte do 
Rio Iguaçu. Analisar se marginais da cidade de Araucária 
poderiam substituir estas faixas adicionais ou se há espaço 
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garantir fluxo de caixa para as antecipações citadas acima. 

Analisar necessidades específicas em Irati em relação à 
drenagem da rodovia (acima do nível da cidade) e de 
acessos aos bairros de Vila Nova e Serra do Nogueira entre 

Prever obras de Correção de traçado BR-277 Ano 7 e 8 

de área de escape na BR-277 Km 3,5 

Antecipar Implantação das Faixas Adicionais na BR 476 
desde o entroncamento do Contorno Sul de Curitiba até o 

423 (12 km de extensão em cada sentido), 
estas faixas adicionais receberão o tráfego hoje já existente 
e o futuro tráfego da opção de desvio dos caminhões que 
seguem do interior do Paraná para o Porto de Paranaguá e 
poderão desviar o Contorno Sul de Curitiba através da PR 
423 entre Balsa Nova e Araucária, também favorecendo o 
momento da obra de ampliação de capacidade do contorno 
sul de Curitiba. Obra de médio valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 4, junto com a 

ível no entroncamento da BR476 com o 
Contorno Sul de Curitiba. O projeto atual prevê estas faixas 

Antecipar a implantação de 3 trevos diamantes nos 
quilômetros 155, 157 e 159, respectivamente, eliminando 

os na BR 476 no perímetro 
urbano de Araucária e dois retornos, hoje em nível, e de 
grande número de acidentes nos acessos a Palmital e Bela 
Vista no km 157 e Capinzal e Campo Redondo no km 159, 
já após a Ponte sobre o Rio Iguaçu (ponte já duplicada). 

ez que será feita esta obra deve-se já levar a 
duplicação da rodovia BR 476 até este ponto do Km 159 
(extensão de 4 km de duplicação). Obra de médio valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 4. O projeto atual prevê estas faixas adicionais no ano 

Analisar a possibilidade de estender as faixas adicionais do 
km 152 (trevo com PR 423 até o km 156 antes da ponte do 
Rio Iguaçu. Analisar se marginais da cidade de Araucária 
poderiam substituir estas faixas adicionais ou se há espaço 
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para implementá-las em função de ser área urbana de 
Araucária. 
 
Prever passarelas na travessia da área urbana de Araucária 
(hoje não tem previsão no projeto). Verificar projeto 
existente na COMEC. 
 
Duplicar, conforme o projeto, a BR 476 entre Araucária e a 
Lapa (extensão 39 km). Esta obra deve seguir após a 
conclusão da obra do item acima. Obra de alto valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 5, 6 e 7. O projeto atual prevê esta duplicação nos anos 
5 e 6, assim compensa a antecipação
a postergação da duplicação. 
 
Avaliar o preço da tarifa da praça de pedágio da Lapa que 
destoa das demais regiões do Estado.
 
Avaliar o custo por quilometro por exemplo do corredor da 
Lapa até Paranaguá em relação a outros corredores 
logísticos. 
 
Prever a adequação dos viadutos (38 km) Ano 4 ao 6

Contorno Sul de 
Curitiba 13 Km 
(1 Km na BR 

376 e 12Km na 
BR 277) 

Maior VDMA 
fluxo de veículos 

do Paraná 

Completar as avenidas marginais do Contorno Sul de 
Curitiba, no sentido (norte – sul), em aproximados 6 km 
faltantes, e melhorar os trechos existentes em ambos os 
sentidos, implantando ciclovias e tornando as 2 marginais 
de sentido único com retornos através de passagens 
inferiores existentes. Em seus trechos finais as mar
poderão ser em pista dupla pela ausência de retornos em 
desnível. 
 
Antecipar a implantação das 5 passarelas para pedestres 
prevista no projeto sobre o contorno sul, pois existem 
pontos de travessia apenas nas poucas passagens inferiores 
obrigando os moradores a cruzarem de dia e de noite as 
pistas principais causando atropelamentos, acidentes e 
óbitos. Obra de pequeno valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 3 e 4. O projeto 
hoje prevê as passarelas apenas no ano 7.
 
Implantar 4 novas passagens inferiores no Contorno Sul de 
Curitiba, 2 delas já previstas no projeto da EPL, nas 
Avenidas Benedito Carolo (Junto à Universidade Positivo); 
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las em função de ser área urbana de 

Prever passarelas na travessia da área urbana de Araucária 
(hoje não tem previsão no projeto). Verificar projeto 

Duplicar, conforme o projeto, a BR 476 entre Araucária e a 
apa (extensão 39 km). Esta obra deve seguir após a 

conclusão da obra do item acima. Obra de alto valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 5, 6 e 7. O projeto atual prevê esta duplicação nos anos 
5 e 6, assim compensa a antecipação de algumas obras com 

Avaliar o preço da tarifa da praça de pedágio da Lapa que 
destoa das demais regiões do Estado. 

Avaliar o custo por quilometro por exemplo do corredor da 
Lapa até Paranaguá em relação a outros corredores 

Prever a adequação dos viadutos (38 km) Ano 4 ao 6 
Completar as avenidas marginais do Contorno Sul de 

sul), em aproximados 6 km 
faltantes, e melhorar os trechos existentes em ambos os 
sentidos, implantando ciclovias e tornando as 2 marginais 
de sentido único com retornos através de passagens 
inferiores existentes. Em seus trechos finais as marginais 
poderão ser em pista dupla pela ausência de retornos em 

Antecipar a implantação das 5 passarelas para pedestres 
prevista no projeto sobre o contorno sul, pois existem 
pontos de travessia apenas nas poucas passagens inferiores 

moradores a cruzarem de dia e de noite as 
pistas principais causando atropelamentos, acidentes e 
óbitos. Obra de pequeno valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 3 e 4. O projeto 
hoje prevê as passarelas apenas no ano 7. 

ar 4 novas passagens inferiores no Contorno Sul de 
Curitiba, 2 delas já previstas no projeto da EPL, nas 
Avenidas Benedito Carolo (Junto à Universidade Positivo); 
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Theodoro Locken, próximo à indústria da Volvo 
Caminhões. Implantar outras duas passagens infe
previstas no projeto da EPL e previstas no projeto do DNIT 
de 7 anos atrás, para se formar binários com passagens já 
existentes. As novas passagens inferiores serão nas Av. 
Álvares de Azevedo e na Avenida João Bettega. Obra de 
médio valor e grande resultado. Programar conclusão da 
execução para ano 5 e 6. O projeto hoje prevê as 2 
passagens inferiores apenas no ano 7.
 
Implantar solução em desnível de separação e ordenamento 
de tráfego ao final do Contorno Sul de Curitiba com o trevo 
das BRs 476, 116 e Linha Verde de Curitiba. No local, 
juntam-se 4 pistas hoje (6 no futuro) onde veículos das 
rodovias que seguem pela esquerda precisam buscar alças 
de saída à direita e vice-versa. Este conflito no trânsito, 
apesar do fluxo ser no mesmo sentido, cau
acidentes neste entroncamento, nos dois lados do Contorno 
Sul. O projeto do DNIT de 7 anos atrás já previa a 
implantação de dois viadutos nas alças de acesso, 
ordenando o tráfego e evitando este conflito e os acidentes. 
Obra de médio valor e grande resultado. Programar 
conclusão execução para ano 4. O projeto hoje não prevê 
esta solução. 
 
Implantar, conforme projeto, de faixas adicionais na pista 
central do contorno sul de Curitiba. Elas são de vital 
importância, mas a obra deve ser feita após a c
marginais do contorno sul, da duplicação da PR 423, das 
faixas adicionais nos quilômetros iniciais na BR 476 e da 
implantação da solução em desnível ao final do contorno 
sul no entroncamento com a BR 476, BR 116 e Linha 
Verde. Isto é necessário, pois do contrário a obra causaria 
enormes congestionamentos no Contorno Sul. Obs. O 
Contorno Sul passará a ter não 2 e sim 4 faixas de 
rolamento em cada sentido, além do acostamento 
adequando-o assim ao tráfego atual e futuro.  Obra de alto 
valor e grande resultado. Programar início das obras no ano 
6 e conclusão da execução para ano 7. O projeto atual prevê 
a conclusão desta duplicação no ano 7.

PR 423 entre 
Balsa Nova e 

Araucária 

Duplicação da PR 423 entre Balsa Nova, com extensão de 
38 km servindo como opção de desvio do contorno sul de 
Curitiba para caminhões que seguem do interior do Paraná 
para Paranaguá. Esta obra deve ser concluída antes do 
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Theodoro Locken, próximo à indústria da Volvo 
Caminhões. Implantar outras duas passagens inferiores, não 
previstas no projeto da EPL e previstas no projeto do DNIT 
de 7 anos atrás, para se formar binários com passagens já 
existentes. As novas passagens inferiores serão nas Av. 
Álvares de Azevedo e na Avenida João Bettega. Obra de 

nde resultado. Programar conclusão da 
execução para ano 5 e 6. O projeto hoje prevê as 2 
passagens inferiores apenas no ano 7. 

Implantar solução em desnível de separação e ordenamento 
de tráfego ao final do Contorno Sul de Curitiba com o trevo 

, 116 e Linha Verde de Curitiba. No local, 
se 4 pistas hoje (6 no futuro) onde veículos das 

rodovias que seguem pela esquerda precisam buscar alças 
versa. Este conflito no trânsito, 

apesar do fluxo ser no mesmo sentido, causa muitos 
acidentes neste entroncamento, nos dois lados do Contorno 
Sul. O projeto do DNIT de 7 anos atrás já previa a 
implantação de dois viadutos nas alças de acesso, 
ordenando o tráfego e evitando este conflito e os acidentes. 

de resultado. Programar 
conclusão execução para ano 4. O projeto hoje não prevê 

Implantar, conforme projeto, de faixas adicionais na pista 
central do contorno sul de Curitiba. Elas são de vital 
importância, mas a obra deve ser feita após a conclusão das 
marginais do contorno sul, da duplicação da PR 423, das 
faixas adicionais nos quilômetros iniciais na BR 476 e da 
implantação da solução em desnível ao final do contorno 
sul no entroncamento com a BR 476, BR 116 e Linha 

o, pois do contrário a obra causaria 
enormes congestionamentos no Contorno Sul. Obs. O 
Contorno Sul passará a ter não 2 e sim 4 faixas de 
rolamento em cada sentido, além do acostamento 

o assim ao tráfego atual e futuro.  Obra de alto 
de resultado. Programar início das obras no ano 

6 e conclusão da execução para ano 7. O projeto atual prevê 
a conclusão desta duplicação no ano 7. 
Duplicação da PR 423 entre Balsa Nova, com extensão de 

ervindo como opção de desvio do contorno sul de 
Curitiba para caminhões que seguem do interior do Paraná 
para Paranaguá. Esta obra deve ser concluída antes do 
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início das obras de ampliação de capacidade das pistas 
centrais do contorno sul de Curitiba, evit
congestionamentos na obra, pois a PR 423 será uma 
alternativa ao Contorno Sul. Obra de alto valor e grande 
resultado. Programar conclusão da execução para ano 5. O 
projeto atual prevê a conclusão desta duplicação nos anos 4 
e 5. 
 
No km 30,7 cita no PER um trevo diamante que não 
aparece no desenho (não identifiquei a necessidade deste 
trevo diamante naquele local). Já nos kms 29,8 e 29,1 
aparecem no PER dois trevos diamante e possivelmente 
seja um apenas. Finalmente no Km 10,5 o PER cita um 
trevo diamante que não aparece no KMZ, e é necessário.
 
Corrigir o enquadramento do tipo de pista, pois a via é
pavimentada em pista simples, e consta do material atual 
como pista dupla. 

PR 427 entre 
Lapa e Porto 
Amazonas 

Realizar a obra conforme projeto no ano 9.
 
Corrigir divergências entre o desenho KMZ e PER ex.: km 
45, 49 e 65,5. 

Todos 

Esclarecer em que ano será realizada a iluminação das 
travessias urbanas. 
 
Esclarecer onde será o PPD (Ponto de Parada e Descanso) 
dos Caminhões. 
 
Esclarecer a previsão da duplicação integral da PR
consta nos estudos, com ano de abertura 2026
que esta rodovia inicia na BR-277 e segue para a BR
em Araucária findando em um viaduto/entroncamento 
(423S0030EPR) com duas opções de dest
(476BPR0093) ou para BR-376. Ou seja, há dúvidas quanto 
ao escoamento do tráfego, destino BR
através do viaduto do Pinheirinho as BR
277(litoral) e BR-476(norte), de que forma dará o 
escoamento principalmente de caminhões que optarão pelo 
trecho em detrimento ao contorno rodoviário de 
Curitiba(BR-376) atualmente única opção.

Trecho Urbano 
de Paranaguá 

Revisar PER do Trecho da BR 277 entre entroncamento 
com Av. Airton Sena e Ponte sobre o Rio Em
no desenho consta de forma correta a duplicação do trecho, 
vias marginais e ciclovias (necessárias) enquanto o PER 
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início das obras de ampliação de capacidade das pistas 
centrais do contorno sul de Curitiba, evitando-se assim 
congestionamentos na obra, pois a PR 423 será uma 
alternativa ao Contorno Sul. Obra de alto valor e grande 
resultado. Programar conclusão da execução para ano 5. O 
projeto atual prevê a conclusão desta duplicação nos anos 4 

ita no PER um trevo diamante que não 
aparece no desenho (não identifiquei a necessidade deste 
trevo diamante naquele local). Já nos kms 29,8 e 29,1 
aparecem no PER dois trevos diamante e possivelmente 
seja um apenas. Finalmente no Km 10,5 o PER cita um 

vo diamante que não aparece no KMZ, e é necessário. 

Corrigir o enquadramento do tipo de pista, pois a via é 
pavimentada em pista simples, e consta do material atual 

rojeto no ano 9. 

Corrigir divergências entre o desenho KMZ e PER ex.: km 

Esclarecer em que ano será realizada a iluminação das 

Esclarecer onde será o PPD (Ponto de Parada e Descanso) 

arecer a previsão da duplicação integral da PR-423 que 
consta nos estudos, com ano de abertura 2026-2027. Ocorre 

277 e segue para a BR-476 
em Araucária findando em um viaduto/entroncamento 
(423S0030EPR) com duas opções de destino: para a Lapa 

376. Ou seja, há dúvidas quanto 
ao escoamento do tráfego, destino BR-376 que dá acesso 
através do viaduto do Pinheirinho as BR-116(sul) e BR-

476(norte), de que forma dará o 
e de caminhões que optarão pelo 

trecho em detrimento ao contorno rodoviário de 
376) atualmente única opção. 

Revisar PER do Trecho da BR 277 entre entroncamento 
com Av. Airton Sena e Ponte sobre o Rio Emboguaçú, pois 
no desenho consta de forma correta a duplicação do trecho, 
vias marginais e ciclovias (necessárias) enquanto o PER 
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não diz claramente isto, como exemplo verificar a rotatória 
no Jardim Iguaçu contemplado com um trevo em desnível 
no KMZ e não no PER. 
 
Considerar a Av. Bento Rocha, como é uma avenida dentro 
da cidade, com 16 cruzamentos de outras ruas de Paranaguá 
e vários semáforos, apenas como responsabilidade da 
concessionária a manutenção do pavimento (conservação, 
manutenção e recuperação), bem como sinalização 
horizontal e vertical, limpeza, as drenagens, manter 
ciclovias e serviço de guincho para desobstruir a vi
entende-se que neste trecho seja possível assumir os 
serviços de assistência médica emergencial e de socorro à 
acidentes, pois qualquer habitante daquele bairro de 
Paranaguá que sofrer por exemplo uma queda de bicicleta 
irá acionar o socorro médico da concessionária. Isto evitará 
muitos problemas no futuro de carga exagerada de 
atendimentos para a concessionária. Esta avenida
3 pistas, duas no sentido porto e uma no contrário. Por ali 
passam os caminhões que saem do pátio de triagem e 
seguem para a descarga de soja, milho ou farelo de soja. A 
limpeza nesta Av. com Varredeiras é fundamental e a 
concessionária será responsável por isto para não acumular 
grãos caídos dos caminhões e juntar animais.
 
Antecipar, para no máximo o ano 3 (melhor se fosse nos 
trabalhos iniciais do ano 1 ou 2), na Av. Airton Sena, 
principal eixo de entrada em Paranaguá de caminhões com 
outros produtos além da soja, milho e farelo, produtos tais 
como contêineres, veículos e cargas em geral a duplicação 
do afunilamento que ocorre poucos metros antes do 
entroncamento com a BR 277 no viaduto existente. Pela 
Av. Airton Sena saem 90% dos caminhões de P
entrada é dividida com a Av. Bento Rocha, mas a saída é 
prioritariamente feita pela Av. Airton Sena então este 
afunilamento de uma pista dupla para uma pista simples 
provoca congestionamentos na saída de Paranaguá que 
podem levar mais de 1 hora para andar 3 km conforme o 
dia. 
 
Antecipar a realização o projeto completo da Av. Airton 
Sena com sua duplicação, vias marginais, trevos diamante, 
iluminação, ciclovias conforme o projeto, realizando 
primeiro as marginais, e com elas prontas desviar o trá
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não diz claramente isto, como exemplo verificar a rotatória 
no Jardim Iguaçu contemplado com um trevo em desnível 

Considerar a Av. Bento Rocha, como é uma avenida dentro 
da cidade, com 16 cruzamentos de outras ruas de Paranaguá 
e vários semáforos, apenas como responsabilidade da 
concessionária a manutenção do pavimento (conservação, 

bem como sinalização 
horizontal e vertical, limpeza, as drenagens, manter 
ciclovias e serviço de guincho para desobstruir a via. Não 

o seja possível assumir os 
serviços de assistência médica emergencial e de socorro à 

pois qualquer habitante daquele bairro de 
Paranaguá que sofrer por exemplo uma queda de bicicleta 
irá acionar o socorro médico da concessionária. Isto evitará 
muitos problemas no futuro de carga exagerada de 
atendimentos para a concessionária. Esta avenida hoje tem 
3 pistas, duas no sentido porto e uma no contrário. Por ali 
passam os caminhões que saem do pátio de triagem e 
seguem para a descarga de soja, milho ou farelo de soja. A 
limpeza nesta Av. com Varredeiras é fundamental e a 

onsável por isto para não acumular 
grãos caídos dos caminhões e juntar animais. 

Antecipar, para no máximo o ano 3 (melhor se fosse nos 
trabalhos iniciais do ano 1 ou 2), na Av. Airton Sena, 
principal eixo de entrada em Paranaguá de caminhões com 

odutos além da soja, milho e farelo, produtos tais 
como contêineres, veículos e cargas em geral a duplicação 
do afunilamento que ocorre poucos metros antes do 
entroncamento com a BR 277 no viaduto existente. Pela 
Av. Airton Sena saem 90% dos caminhões de Paranaguá (a 
entrada é dividida com a Av. Bento Rocha, mas a saída é 
prioritariamente feita pela Av. Airton Sena então este 
afunilamento de uma pista dupla para uma pista simples 
provoca congestionamentos na saída de Paranaguá que 

para andar 3 km conforme o 

Antecipar a realização o projeto completo da Av. Airton 
Sena com sua duplicação, vias marginais, trevos diamante, 
iluminação, ciclovias conforme o projeto, realizando 
primeiro as marginais, e com elas prontas desviar o tráfego 



CONSELHO REGIONAL DE

02 BR-277 
BR 277 Curitiba 

– Paranaguá

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 

 

para as marginais e recuperar a pista central implantando os 
4 trevos diamante previstos para aquele trecho sem causar 
um caos logístico em Paranaguá. O PER não é claro quando 
serão realizadas as vias marginais (não aparece no PER, só 
no KMZ), portanto sugere-se que as vias marginais sejam 
implantadas nos anos 3 e 4 e a pista central com seus trevos 
diamante antecipados para os anos 5 e 6.
 
Estudar e inserir no projeto um viaduto rodoviário na 
esquina da Av. Airton Sena com a Cel. Lobo (próximo à 
portaria do Porto e na esquina da sede da administração do 
porto de Paranaguá. Nesta esquina das duas Avenidas 
existem duas passagens em nível ferroviário e quando o 
trem ali passa e precisa manobrar para o trânsito de 
veículos por vezes em mais de uma hora. O 
viaduto que faz uma curva de 90º acompanhando a esquina 
já está pronto, porém sua execução depende de incorporá
ao CAPEX da concessionária. 
 
Analisar ainda a necessidade de alguma passarela para 
travessia de pedestres, seja na Av. Airton S
trecho entre o entroncamento da BR277 com a Av. Airton 
Sena e a Ponte do Rio Emboguaçu. 

BR 277 Curitiba 
Paranaguá 

Implantar faixas adicionais em toda a extensão da rodovia, 
iniciando nos quilômetros iniciais entre Curitiba (Jardim 
Botânico km 0 do projeto) até o viaduto da Av. Rui 
Barbosa, já no município de São José dos Pinhais no km 
10. Estas faixas devem ser implementadas neste trecho 
crítico até o ano 4 (o projeto prevê ano 7), em função do 
grande trânsito existente pela manhã d
sentido Curitiba e no final da tarde em sentido oposto. 
Nestes horários percorrer estes 10 km significa as vezes 
1h00 a 1h30, além de possuir tráfego intenso de 
motocicletas e bicicletas. As demais faixas adicionais 
podem seguir o cronograma original previsto para o ano 8 e 
9. Rever no PER a descrição nos quilômetros pois não 
aparece faixas adicionais entre os km 59 (praça de pedágio) 
e km 68 (próximo ao trevo do contorno leste de Curitiba.
 
Antecipar dois retornos em desnível para o ano 3
função da gravidade de acidentes neste ponto. O primeiro é 
o atual retorno em nível no km 12, próximo a Alexandra 
perto do trevo com a PR 508, ali ônibus de passageiros, 
motociclistas, carretas carregadas fazem um perigoso 
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para as marginais e recuperar a pista central implantando os 
4 trevos diamante previstos para aquele trecho sem causar 
um caos logístico em Paranaguá. O PER não é claro quando 
serão realizadas as vias marginais (não aparece no PER, só 

se que as vias marginais sejam 
implantadas nos anos 3 e 4 e a pista central com seus trevos 
diamante antecipados para os anos 5 e 6. 

Estudar e inserir no projeto um viaduto rodoviário na 
esquina da Av. Airton Sena com a Cel. Lobo (próximo à 

ria do Porto e na esquina da sede da administração do 
porto de Paranaguá. Nesta esquina das duas Avenidas 
existem duas passagens em nível ferroviário e quando o 
trem ali passa e precisa manobrar para o trânsito de 
veículos por vezes em mais de uma hora. O projeto deste 
viaduto que faz uma curva de 90º acompanhando a esquina 
já está pronto, porém sua execução depende de incorporá-lo 

Analisar ainda a necessidade de alguma passarela para 
travessia de pedestres, seja na Av. Airton Sena e/ou no 
trecho entre o entroncamento da BR277 com a Av. Airton 

 
Implantar faixas adicionais em toda a extensão da rodovia, 
iniciando nos quilômetros iniciais entre Curitiba (Jardim 
Botânico km 0 do projeto) até o viaduto da Av. Rui 
Barbosa, já no município de São José dos Pinhais no km 
10. Estas faixas devem ser implementadas neste trecho 
crítico até o ano 4 (o projeto prevê ano 7), em função do 
grande trânsito existente pela manhã das 07h00 às 09h00 
sentido Curitiba e no final da tarde em sentido oposto. 
Nestes horários percorrer estes 10 km significa as vezes 
1h00 a 1h30, além de possuir tráfego intenso de 
motocicletas e bicicletas. As demais faixas adicionais 

ama original previsto para o ano 8 e 
9. Rever no PER a descrição nos quilômetros pois não 
aparece faixas adicionais entre os km 59 (praça de pedágio) 
e km 68 (próximo ao trevo do contorno leste de Curitiba. 

Antecipar dois retornos em desnível para o ano 3 em 
função da gravidade de acidentes neste ponto. O primeiro é 
o atual retorno em nível no km 12, próximo a Alexandra 
perto do trevo com a PR 508, ali ônibus de passageiros, 
motociclistas, carretas carregadas fazem um perigoso 
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retorno em nível. O projeto prevê um retorno em desnível 
no km 15 a ser implantado no ano 9. Solicita
aproximem mais este retorno do Km 12 e o antecipem para 
o ano 3. 
 
Antecipar 1 dos 3 retornos em desnível entre o pedágio e o 
topo da Serra (kms 44, 50 e 54), antecipando a impl
do retorno em desnível no km 50 para ambos os sentidos, 
para o ano 3 (hoje previsto para o ano 9) pois caminhões 
carregados que saem de mineradoras ali instaladas e até 
moradores de uma vila lá existente com acesso à rodovia 
sentido Paranaguá, saindo deste local para ir a Curitiba, por 
não terem a opção de um retorno em desnível, acabam 
tendo que descer a Serra do Mar, fazer o retorno no viaduto 
de acesso à Morretes e subir a Serra novamente o que é um 
absurdo logístico. Os demais retornos em desnív
permanecer no cronograma original.
 
Garantir que em toda a extensão da BR 277 haja as faixas 
adicionais e ainda os acostamentos, pois hoje alguns 
trechos da Serra que já possuem faixas adicionais, na 
verdade tiveram seus acostamentos suprimidos e 
transformados em faixas adicionais. Quando existe um 
problema mecânico em um veículo, o mesmo hoje é 
obrigado a parar sobre a faixa adicional da direita com risco 
de colisão traseira. 
 
Prever iluminação na Serra do Mar.
 
Inserir na concessão as rodovias de
maior ponto de atração de turistas no Paraná, e também até 
o porto de Antonina. Para não sobrecarregar o fluxo 
financeiro manter apenas os serviços de conservação, 
recuperação e restauração da rodovia, sinalização, roçadas e 
desobstrução da pista, sem serviços de atendimento médico 
emergencial como exemplo sugerido para a Av. Bento 
Rocha de Paranaguá. Obs.: Hoje este trecho já é 
administrado pela atual concessionária que cuida da BR 
277. Incluir então as rodovias 408, 411 e 804 como h
estão inclusas e prever a instalação de um portal free flow 
entre o entroncamento das PR 408 e 804 com a cidade de 
Morretes. 
 
Prever ciclovias em todo o trecho da BR 277 entre a saída 
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revê um retorno em desnível 
no km 15 a ser implantado no ano 9. Solicita-se que 
aproximem mais este retorno do Km 12 e o antecipem para 

Antecipar 1 dos 3 retornos em desnível entre o pedágio e o 
topo da Serra (kms 44, 50 e 54), antecipando a implantação 
do retorno em desnível no km 50 para ambos os sentidos, 
para o ano 3 (hoje previsto para o ano 9) pois caminhões 
carregados que saem de mineradoras ali instaladas e até 
moradores de uma vila lá existente com acesso à rodovia 

do deste local para ir a Curitiba, por 
não terem a opção de um retorno em desnível, acabam 
tendo que descer a Serra do Mar, fazer o retorno no viaduto 
de acesso à Morretes e subir a Serra novamente o que é um 
absurdo logístico. Os demais retornos em desnível podem 
permanecer no cronograma original. 

Garantir que em toda a extensão da BR 277 haja as faixas 
adicionais e ainda os acostamentos, pois hoje alguns 
trechos da Serra que já possuem faixas adicionais, na 
verdade tiveram seus acostamentos suprimidos e 
transformados em faixas adicionais. Quando existe um 
problema mecânico em um veículo, o mesmo hoje é 
obrigado a parar sobre a faixa adicional da direita com risco 

Prever iluminação na Serra do Mar. 

Inserir na concessão as rodovias de acesso à Morretes, 3º 
maior ponto de atração de turistas no Paraná, e também até 
o porto de Antonina. Para não sobrecarregar o fluxo 
financeiro manter apenas os serviços de conservação, 
recuperação e restauração da rodovia, sinalização, roçadas e 

ução da pista, sem serviços de atendimento médico 
emergencial como exemplo sugerido para a Av. Bento 
Rocha de Paranaguá. Obs.: Hoje este trecho já é 
administrado pela atual concessionária que cuida da BR 
277. Incluir então as rodovias 408, 411 e 804 como hoje já 
estão inclusas e prever a instalação de um portal free flow 
entre o entroncamento das PR 408 e 804 com a cidade de 

Prever ciclovias em todo o trecho da BR 277 entre a saída 
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de Curitiba no viaduto do Jardim Botânico até a praça de 
pedágio no km 59 (serão ao todo 23 km de ciclovias em 
cada sentido. Este trecho é MUITO usado por ciclistas que 
treinam para provas e/ou por recreação, nos finais de 
semana e mesmo nas manhãs dos dias de semana centenas 
de ciclistas percorrem este trecho. 
 
Prever solução no trevo entre a BR 277 e a Linha Verde em 
Curitiba para quem segue de Paranaguá para Curitiba e 
queira acessar a Linha Verde sentido sul (criar uma alça). 
Hoje este retorno é feito em nível 3 km mais adiante em 
frente à Universidade Federal do Par
bastante movimentado e conflitando com entrada e saída de 
centenas de alunos e professores da universidade.
 
Verificar, com a concessionária Ecovias e com a PRF, se o 
km 46, previsto para instalação de uma nova área de escape 
na descida da Serra, é o lugar ideal. Hoje existe uma área 
de escape no km 36 e acidentes graves aconteceram perto 
do km 33 e 34. Analisar este ponto com especialistas.
 
Prever Portal Free Flow nos quilômetros iniciais desta 
rodovia (entre o Viaduto da Av. Rui Barbosa e
Contorno Leste de Curitiba. 
 
Prever faixas Adicionais de Paranaguá até o Jardim 
Botânico Ano 4 ao 9 
 
Prever Correção de Traçado e Área de Escape na Serra do 
Mar Ano 7 e 8 

PR 407 de 
Paranaguá até a 
Praia de Leste 
em Pontal do 

Paraná 

Antecipar e duplicar conforme o projeto este trecho de 
acesso à maioria das praias do litoral do Paraná. No verão e 
nos feriados, são comuns filas de automóveis que levam 3 
horas para percorrer estes 12 km de rodovia hoje em pista 
simples. 
 
Atenção especial deve ser dada ao se aproximar do 
município de Paranaguá pois a cidade está crescendo no 
sentido da PR 407, inclusive com bairro já instalado que 
acessa a cidade por meio de trevo diamante no local já 
construído. Atenção ao km 5 com muitas residências e 
bares no local. 
 
Prever Portal Free Flow nesta rodovia.
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de Curitiba no viaduto do Jardim Botânico até a praça de 
no km 59 (serão ao todo 23 km de ciclovias em 

cada sentido. Este trecho é MUITO usado por ciclistas que 
treinam para provas e/ou por recreação, nos finais de 
semana e mesmo nas manhãs dos dias de semana centenas 

solução no trevo entre a BR 277 e a Linha Verde em 
Curitiba para quem segue de Paranaguá para Curitiba e 
queira acessar a Linha Verde sentido sul (criar uma alça). 
Hoje este retorno é feito em nível 3 km mais adiante em 
frente à Universidade Federal do Paraná em um trevo 
bastante movimentado e conflitando com entrada e saída de 
centenas de alunos e professores da universidade. 

Verificar, com a concessionária Ecovias e com a PRF, se o 
km 46, previsto para instalação de uma nova área de escape 

Serra, é o lugar ideal. Hoje existe uma área 
de escape no km 36 e acidentes graves aconteceram perto 
do km 33 e 34. Analisar este ponto com especialistas. 

Prever Portal Free Flow nos quilômetros iniciais desta 
rodovia (entre o Viaduto da Av. Rui Barbosa e o Trevo do 

Prever faixas Adicionais de Paranaguá até o Jardim 

Prever Correção de Traçado e Área de Escape na Serra do 

Antecipar e duplicar conforme o projeto este trecho de 
acesso à maioria das praias do litoral do Paraná. No verão e 
nos feriados, são comuns filas de automóveis que levam 3 
horas para percorrer estes 12 km de rodovia hoje em pista 

l deve ser dada ao se aproximar do 
município de Paranaguá pois a cidade está crescendo no 
sentido da PR 407, inclusive com bairro já instalado que 
acessa a cidade por meio de trevo diamante no local já 
construído. Atenção ao km 5 com muitas residências e 

Prever Portal Free Flow nesta rodovia. 
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Prever Duplicação (15 km) e implantação de marginais 
Ano 4 e 5 

PR 508 – 
Alexandra (BR 

- Matinhos 

Antecipar obras nesta rodovia que, sem sombra de dúvida é 
a que mais tem óbitos por atropelamento, com números de, 
no mínimo, 01 atropelamento com óbito por mês. Trata
de uma rodovia “multi-faixas” uma pista dupla sem 
acostamento, e como existe muito tráfego de pessoas a pé 
ou de bicicleta no local, em função de colônias de 
moradores, como a Colônia Maria Luiza nos Kms 6 a 10, 
não tendo como trafegar com segurança por um 
acostamento, as pessoas são obrigadas a se locomoverem 
pela pista de rolamento da direita. Como os veículos 
trafegam na mesma faixa, é muito comum, especialmente à 
noite os atropelamentos. Sugere-se, portanto, antecipar a 
implantação destes acostamentos previstos para o ano 5 
para o ano 3, e ainda iluminar as regiões onde existem este 
agrupamento de moradores como na Colônia Maria Luiza 
inclusive prevendo uma passarela par
local. 
 
Implantar rotatória alongada ou fazer coincidir os retornos 
em nível, em frente à pedreira no km 15 e no parque Águas 
Claras no km 20 e no entroncamento com a PR 412 em 
Matinhos no km 30. 
 
Prever implantação de barreira New Jersey
interno e ciclovia em Matinhos 

Todos 

Substituir trechos urbanos de rodovias (em seu atendimento 
de acidentes), pelos contornos, pois hoje, diversas cidades 
do Norte do Paraná receberam contornos rodoviários e a 
antiga rodovia, hoje avenida da cidade, permanece tendo a 
nomenclatura da BR ou da PR fazendo com que tanto a 
Policia Rodoviária Federal como a Estadual tenham que dar 
atendimento a pequenos acidentes do dia a dia da cidade. 
Isto toma um tempo precioso dos policiais que deveri
cuidar da rodovia e de seu contorno, deixando o 
atendimento na Av. principal da cidade por conta de outro 
órgão público municipal e/ou estadual.
 
Definir localização do PPD em Paranaguá fora do retro 
área, reavaliando o dimensionamento do mesmo (maior 
ponto de concentração de caminhões do Paraná, prevendo 
ainda estacionamentos para bitrens de 7 e 9 eixos sem 
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Prever Duplicação (15 km) e implantação de marginais 

Antecipar obras nesta rodovia que, sem sombra de dúvida é 
ropelamento, com números de, 

no mínimo, 01 atropelamento com óbito por mês. Trata-se 
faixas” uma pista dupla sem 

acostamento, e como existe muito tráfego de pessoas a pé 
ou de bicicleta no local, em função de colônias de 

mo a Colônia Maria Luiza nos Kms 6 a 10, 
não tendo como trafegar com segurança por um 
acostamento, as pessoas são obrigadas a se locomoverem 
pela pista de rolamento da direita. Como os veículos 
trafegam na mesma faixa, é muito comum, especialmente à 

se, portanto, antecipar a 
implantação destes acostamentos previstos para o ano 5 
para o ano 3, e ainda iluminar as regiões onde existem este 
agrupamento de moradores como na Colônia Maria Luiza 
inclusive prevendo uma passarela para pedestres neste 

Implantar rotatória alongada ou fazer coincidir os retornos 
em nível, em frente à pedreira no km 15 e no parque Águas 
Claras no km 20 e no entroncamento com a PR 412 em 

Prever implantação de barreira New Jersey, acostamento 

Substituir trechos urbanos de rodovias (em seu atendimento 
de acidentes), pelos contornos, pois hoje, diversas cidades 
do Norte do Paraná receberam contornos rodoviários e a 

avenida da cidade, permanece tendo a 
nomenclatura da BR ou da PR fazendo com que tanto a 
Policia Rodoviária Federal como a Estadual tenham que dar 
atendimento a pequenos acidentes do dia a dia da cidade. 
Isto toma um tempo precioso dos policiais que deveriam 
cuidar da rodovia e de seu contorno, deixando o 
atendimento na Av. principal da cidade por conta de outro 
órgão público municipal e/ou estadual. 

Definir localização do PPD em Paranaguá fora do retro 
área, reavaliando o dimensionamento do mesmo (maior 
onto de concentração de caminhões do Paraná, prevendo 

ainda estacionamentos para bitrens de 7 e 9 eixos sem 
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Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a pa
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 
de eventuais correções de rota dos contratos. Além disso, solicitar que seja priorizada a total 
transparência antes, durante e depois 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 
estudos/projetos já elaborados.
 
Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Curitiba do Crea

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP);
Engenheiro Eletricista Leandro José Grassmann (Presidente do SENGE
Engenheiro Civil Péricles Alves Pinto (Diretor do IBAPE
Engenheiro Civil Charlles Urbano 
Engenheiro Ambiental Ian de Lima Ribeiro (Diretor da APEAM), e; 
Engenheiro Civil Gilson Pedro Karas (Inspetor 
 
 

 
Entidades de Classe da Região de Curitiba signatárias às proposições:
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necessidade de usar marcha à ré. 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a pa
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 
de eventuais correções de rota dos contratos. Além disso, solicitar que seja priorizada a total 
transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e também de todos 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 
estudos/projetos já elaborados. 

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Curitiba do Crea-

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP);
Engenheiro Eletricista Leandro José Grassmann (Presidente do SENGE-PR);
Engenheiro Civil Péricles Alves Pinto (Diretor do IBAPE-PR); 
Engenheiro Civil Charlles Urbano Hostins Junior (Diretor da AEDER-PR);
Engenheiro Ambiental Ian de Lima Ribeiro (Diretor da APEAM), e;  
Engenheiro Civil Gilson Pedro Karas (Inspetor – Campo Largo). 

Classe da Região de Curitiba signatárias às proposições: 
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Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a participação popular da 
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 
de eventuais correções de rota dos contratos. Além disso, solicitar que seja priorizada a total 

da concessão, com criação de comitês por lote e também de todos 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 

-PR 

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP); 
PR); 

PR); 
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