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Comec vai contratar projeto para 
ligação entre SJP e Mandirituba



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Iniciamos o ano de 2021 com ótimas notícias. Lançamos duas importantes 
licitações para contratação de projetos para obras de infraestrutura na Região 
Metropolitana de Curitiba. A primeira para a duplicação da PR-423, importante 
ligação entre Campo Largo e Araucária, e a segunda para pavimentação de 
uma ligação entre São José dos Pinhais e Mandirituba. Além disso tivemos 
reuniões com diversos prefeitos que assumiram seus mandatos no início deste 
ano, e a publicação do nosso relatório anual com uma síntese das principais  
ações que realizamos durante o ano de 2020. Um ótimo ano para todos nós e 
uma boa leitura.
 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS



De acordo com a analista de Desenvolvimento Municipal 
do Paranacidade, Maria Inês Terbeck, o planejamento 
pode tornar as cidades mais solidárias, humanizadas, 
resilientes e com  novas tecnologias.
APOIO – A revisão do Plano Diretor Municipal, previsto 
em Lei para acontecer a cada 10 anos, conta com o apoio 
da SEDU, que autoriza recursos, e com o 
acompanhamento técnico do Paranacidade, durante a 
elaboração. Desde janeiro de 2019, foram liberados R$ 
4,9 milhões para 20 Municípios.
Com os recursos, foram realizados ou revisados os PDM 
ou elaborados PMU. As autorizações revelam o 
alinhamento com grandes preocupações mundiais e a 
opção por Programas voltados para a implantação de 
comunidades sustentáveis.
VIDA NOVA - Outro exemplo da orientação 
governamental vem do segmento da habitação. A 
Cohapar, também vinculada à SEDU, deu início em 2019 
ao Programa de Desfavelamento (Vida Nova). 
O projeto-piloto já beneficia 75 famílias de Jandaia do Sul. 
A urbanização de favelas é uma das metas estabelecidas 
pelo ODS 11 da ONU.

A cidade sustentável, inclusiva e igualitária, que ofereça 
educação e oportunidades com equidade, em 
ambiente seguro, saudável e de cuidados com o meio 
ambiente, descrita no Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável 11 (ODS), da Organização das Nações 
Unidas, depende de planejamento que atenda as 
principais demandas da comunidade.
A constatação está nas respostas obtidas durante a 
Campanha de Sensibilização para a Agenda 2030 da 
ONU, realizada junto aos funcionários do Paranacidade, 
vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas.
COMO ATINGIR - O conjunto de respostas para a 
pergunta “Cidades de todos, sustentáveis, inclusivas e 
igualitárias. Como atingir”, aponta para o planejamento 
e o planejamento urbano. Em seguida, vêm a educação, 
a atuação dos Conselhos Comunitários, as Políticas 
Públicas e os investimentos.
A Campanha foi realizada para estimular o debate sobre 
os conteúdos previstos na Agenda 2030 e ressaltar as 
ações já em andamento por iniciativa ou apoio do 
Governo do Estado. A metodologia desenvolvida no 
Paranacidade, que inclui a apresentação de vídeos e 
uma série de perguntas, está disponível para aplicação 
em outras instituições.
NA PRÁTICA – Elaborar ou revisar os Planos Diretores 
Municipais pode determinar a mudança no 
desenvolvimento de um município em direção ao 
melhor aproveitamento dos espaços públicos, da 
otimização dos sistemas de mobilidade urbana, das 
redes de ensino, das condições sanitárias, na habitação, 
na atenção com o meio ambiente e no estímulo à 
geração de renda, conforme o ODS 11 da ONU.

Planejamento é a ferramenta que 
garante a cidade de todos

Fonte: AEN



O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu 
com representantes da empresa chinesa BYD (Build 
Your Dreams), fabricante de veículos elétricos com zero 
emissão de poluentes. Em dois encontros simultâneos, 
com a participação dos prefeitos da Capital, Rafael 
Greca, e de Cascavel, Leonaldo Paranhos, foram 
discutidas soluções de mobilidade para a RMC e para a 
cidade do Oeste paranaense.
A proposta do Estado é buscar novos modais para o 
transporte coletivo, que incluam veículos mais 
eficientes, modernos e menos poluentes. Após a 
reunião, o Governador instituiu um grupo de trabalho 

Governo busca soluções de mobilidade 
urbana para a Grande Curitiba

formado por Comec e IPPUC,  com o objetivo de 
estudar a viabilidade para a implementação de um novo 
sistema na Região Metropolitana de Curitiba.
Entre as propostas para a capital está a de aproveitar a 
estrutura da Linha Verde para modernizar a ligação com 
Fazenda Rio Grande. O governador defende ainda que 
a adoção de veículos elétricos pode ser uma alternativa 
mais econômica e ambientalmente sustentável.
Queremos construir juntos uma solução para 
modernizar esse sistema, aproveitando os traçados já 
existentes para incluir outros modais, como VLT e o 
monotrilho”, afirmou o governador.

Em reunião do Comitê Gestor do Pró-Metrópole, 
ocorrida na Prefeitura de Curitiba, a Comec apresentou 
o cronograma previsto para a contratação e início dos 
trabalhos do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado - PDUI, da Região Metropolirana de Curitiba.
O Pró-Metrópole é um movimento de interesse público, 
sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento produtivo integrado dos municípios 
da Grande Curitiba, e acredita que o PDUI será um 
importante norteador das ações que buscam o 
desenvolvimento integrado e sustentável da Região.  

O Coordenador de Planejamento da Comec Eloir Albrt 
apresentou as etapas realizadas até o momento na 
elaboração do Termo de Referência, documento que 
permitirá o lançamento da licitação para contratação do 
Plano, e as etapas que ainda faltam ser superadas. 
Segundo Albert a licitação deverá ocorrer ainda no 
primeiro semestre de 2021. O acompanhamento deste 
trabalho é considerado prioritário para os integrantes 
do Pró-Metrópole que elencaram outros três principais 
eixos para esta gestão: Agroalimentar, Integração 
Metropolitana e Desenvolvimento Empresarial. 

Comec apresenta cronograma do PDUI 
durante reunião do Pró-Metrópole 



do processo licitatório, quando serão abertos os 
envelopes com proposta de preço, em data que será 
agendada após o resultado da primeira sessão, e 
divulgada no portal Compras Paraná e no site da Comec.
O preço máximo para a contratação do projeto, previsto 
em edital, é de R$ 4.141.359,66 e o prazo para a execução 
será de 360 dias a partir da emissão de Ordem do Serviço.
A empresa ou consórcio vencedor deverá desenvolver 
estudos e projetos executivos de engenharia para a 
duplicação, restauração e implantação de interseções em 
desnível, passarelas e vias marginais na PR-423, no trecho 
entre a BR-476 (Araucária) - BR-277 (sentido oeste - 
Campo Largo), com extensão de 28 quilômetros.
A contratação do projeto será paga com recursos do 
Tesouro do Estado e fazem parte do Banco de Projetos 
lançado pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior, 
que destinou cerca de R$ 350 milhões para viabilizar e 
agilizar obras de reestruturação de rodovias, ferrovias e da 
segurança pública em todo o Estado.
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, “a 
duplicação deste trecho foi uma determinação do 
Governador Ratinho Junior e é fundamental para o 
desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, 
em especial para o desafogamento do tráfego no 
contorno sul, na região da Cidade Industrial”.

A Comec iniciou licitação para contratação de estudos e 
projeto executivo que visa a pavimentação da estrada 
que liga os municípios de São José dos Pinhais e 
Mandirituba. A ligação parte do trevo da empresa VW 
Audi na BR 376 até a Rua Gilberto Palu, na ligação com 
a BR 116. Ao todo quatro participantes, entre empresas 
e consórcios, apresentaram propostas. O preço máximo 
para a contratação do projeto, previsto em edital, é de 
R$ 796.525,34 e o prazo para a execução será de 180 
dias, contados a partir da emissão de Ordem do 
Serviço. O trecho previsto tem um total de 26 
quilômetros. Segundo o presidente da Comec, Gilson 
Santos, a pavimentação dessa estrada possibilitará uma 
alternativa de desvio do Contorno Sul de Curitiba para 
os que trafegam pela BR 116 em direção a BR 376. Além 
disso, vai beneficiar muitos pequenos produtores da 
região, impulsionando o desenvolvimento local e as 
agriculturas alternativas, especialmente do setor de 
hortifrúti e piscicultura. A região também é destaque na 
produção de camomila, ocupando o segundo lugar no 
ranking nacional. A estrada é utilizada também por 
quem deseja chegar à Colônia Marcelino, em São José 
dos Pinhais, um importante polo turístico rural e 
religioso, abrigando a nova Igreja da Santíssima 
Trindade, construída com arquitetura típica dos templos 
ucranianos e que está entre as maiores construções do 
estilo no Estado. A proposta dessa ligação atende uma 
orientação do governador Ratinho Junior de retomar a 
partir da Comec propostas de ligações metropolitanas 
que fomentem o desenvolvimento regional e melhore a 
vida das pessoas. “Estamos fazendo outros importantes 
estudos na região metropolitana com essa perspectiva”, 
diz Gilson Santos.

DUPLICAÇÃO DA PR-423
Outra licitação iniciada neste mês foi a concorrência 
04/2020, que visa a contratação projetos para a 
duplicação da PR-423, no trecho entre os municípios de 
Araucária e Campo Largo. Ao todo sete participantes 
entre empresas e consórcios apresentaram propostas, 
porém os valores serão divulgados apenas na sessão 02 

Comec inicia duas licitações de projetos de 
infraestrutura para a Região Metropolitana



O presidente do CAU/PR, Milton Zanelatto, recebeu a visita 
do diretor presidente da Comec Gilson Santos. 
Durante a reunião foi discutida a viabilização de um termo 
de cooperação institucional entre os dois órgãos, que 
permita ações conjuntas em áreas de interesse da Comec e 
do CAU. Segundo Gilson Santos, uma das primeiras 
possibilidades de cooperação seria a participação do 
Conselho no processo de desenvolvimento do próximo 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC. 
“Acreditamos tratar-se de uma oportunidade histórica a 
construção de parcerias junto ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo”, complementou o presidente da Comec.

Em entrevista concedida para o programa Bom Dia Paraná, 
da RPC, o presidente da Comec Gilson Santos falou sobre 
o trabalho de revisão de quatro parques metropolitanos, 
que está sendo realizado pela Comec em parceria com a 
Sanepar e Instituto Água e Terra - IAT.
Os novos parques, além de ajudarem na contenção de 
cheias e servirem para preservação da flora e fauna da 
região, servirão também como represas para captação de 
água, auxiliando na crise hídrica pela qual o Estado 
enfrenta. O trabalho inicia pela aprovação do Plano Diretor 
da Área de Interesse Especial do Iguaçu que deverá ser 
apresentado em breve para sanção do Governador. 

O presidente da Comec Gilson Santos, visitou a empresa 
operadora do transporte coletivo Viação Piraquara. O 
objetivo foi conhecer as estruturas da empresa e traçar um 
panorama sobre as principais dificuldades enfrentadas 
neste momento de pandemia. Com a queda no número de 
usuários, parte da frota normalmente utilizada está parada 
nas garagens, gerando gastos adicionais para o sistema. 
Outro desafio é com relação a mão de obra. As empresas 
têm feito o possível para manter o quadro de funcionários, 
mas “infelizmente se não tivermos um retorno do número 
de usuários em breve, toda a operação precisará ser 
revisada”, destacou Santos.

O Parreiral Zanopp, situado em Piên, na Região 
Metropolitana de Curitiba, iniciou a temporada de colheita 
e abriu seu espaço para que a comunidade possa participar 
deste momento por meio da modalidade colha e pague, 
quando as famílias escolhem e colhem as frutas direto do 
pé, além de poder passar um período agradável na 
propriedade rural. O responsável pelo Parreiral Zanopp é o 
agricultor Osmar Knopp, de 45 anos, que há doze anos 
dedica-se às uvas. “Tenho a propriedade há 18 anos e 
antes era apenas tabaco, mas hoje temos a uva e abóbora 
orgânica como nosso ganha pão. Recebemos as mudas de 
uma vinícola na época e hoje mantemos tudo sozinhos”, 
destacou Osmar.

CAU/PR e COMEC estudam 
parceria institucional

Parques Metropolitanos irão ajudar 
na crise hídrica da RMC

Gilson Santos visita empresa 
Viação Piraquara

Parreiral Zanopp, em Piên, inova 
abrindo colheita para a comunidade



desenvolvimento do nosso Estado, sem esquecer, é claro, 
de sempre priorizar aquelas pessoas que mais precisam. 
Este relatório é apenas um demonstrativo de toda ação e 
dedicação de uma valorosa equipe da qual eu só tenho a 
agradecer, assim como da confiança depositada pelo 
Governador em nós. Muito obrigado." destacou o 
presidente. Para acessar o documento, basta acessar
o site da Comec (www.comec.pr.gov.br) e 
procurar pela aba das
publicações.

A Comec publicou o Relatório Anual com a síntese das 
ações realizadas pela Autarquia durante o ano de 2020.
Dentre as diversas atividades, são destaques a 
retomada das quatro obras da Copa do Mundo que 
haviam sido paralisadas em 2016: A trincheira da Rua 
Arapongas, a trincheira da Rua Maringá, o viaduto da 
Avenida Rui Berbosa e a ponte sobre o Rio Iguaçu. 
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos a 
retomada destas obras foram uma prioridade 
determinada pelo Governador Ratinho Junior no início 
da gestão, e a conclusão delas trará mais agilidade para 
o trânsito de São José dos Pinhais, 
principalmente para quem deseja 
chegar até o aeroporto. 
O relatório destaca também a 
conclusão das obras na Av. das 
Américas, também em São José dos 
Pinhais, previstas para a Copa do 
Mundo e finalizadas por esta gestão, 
além da entrega de 720 abrigos para 
pontos de ônibus aos municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba, as 
ações para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, 
principalmente envolvendo o 
Transporte Coletivo, e a visita dos 
técnicos da Comec nos municípios.
Na apresentação do documento, o 
presidente da Comec Gilson Santos 
destacou a importância do material 
como "reflexão" do trabalho 
desenvolvido e agradeceu a confiança 
do Governador Carlos Massa Ratinho 
Junior e do Secretário João Carlos 
Ortega na equipe que está 
desempenhando esta função. 
"Não tenho dúvidas de que 
amadurecemos, aprendemos e 
estamos ainda mais preparados para 
o trabalho de promover o 

Relatório anual apresenta ações 
realizadas pela Comec no ano de 2020
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APROXIMAÇÃO COM

PREFEITURAS

Diálogo constante com prefeitos e 

prefeitas de todos os municípios 

da Região Metropolitana.
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720 ABRIGOS ENTREGUES

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

A pandemia de Covid-19 exigiu uma série de medidas, afetando principalmente o Transporte Coletivo.



Prefeita de São José dos 
Pinhais Nina Singer 

Prefeito de Piraquara Josimar 
Fróes e o Sec. Rafael Batista

Prefeito de Fazenda Rio 
Grande Dr. Nassib 

Prefeito de Quatro Barras
Loreno Tolardo

Vereador de Curitiba 
Márcio Barros

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec     
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1o  Andar - Centro Cívico - Curitiba/PR

Telefone 41 3320-6900 - Fotos: Gabriel Hubner 

Prefeito de Contenda 
Mostarda e o vice Carpejani 


