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Lançado edital para contratação do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Entre as diversas ações realizadas pela Comec durante o mês de 
novembro, e que você confere neste informativo, o lançamento do 
edital de licitação para a contratação do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado - PDUI da RMC, com certeza merece destaque. Sua 
elaboração demandará um grande esforço de diversos técnicos e 
órgãos para pensar e planejar o futuro da nossa RMC para os 
próximos 10 anos. Um trabalho que precisa ser desenvolvido com 
muita responsabilidade e que, sem sombra de dúvidas, seremos 
bem-sucedidos. Muito obrigado.

Gilson Santos
Diretor-Presidente da Comec

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Paraná ultrapassa Rio Grande do Sul e vira 
quarta maior economia do Brasil
O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná totalizou R$ 
487,93 bilhões em 2020 e o Estado alcançou o 
patamar de quarta maior economia do País, 
ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a 
segunda vez na história que o Paraná chega a esse 
posto (a última foi em 2013). Os dados são do 
Sistema de Contas Regionais (SCR) e foram 
divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Paraná também registrou em 2020 a maior 
participação da história na formação do PIB nacional 
nas duas últimas décadas: 6,412%. Foram produzidos 
R$ 487.930.593.783 no Estado de um total de R$ 
7.609.597.000.001 da soma 
de todos os demais e do 
Distrito Federal. O recorde 
anterior tinha sido em 2016 
(6,409%). Em 2019 esse 
indicador ficou em 6,312%. O 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior ressaltou que 
o resultado é marcante do 
ponto de vista histórico e 
mostra que a economia 
paranaense suportou a crise 
provocada pela pandemia, 
que chegou ao País em 
março daquele ano. 
“Alcançamos esse patamar 
no segundo ano da gestão, 
após algumas reformas já 
implementadas, e em um 
período muito difícil para 
todos os segmentos da 
sociedade. 

Enfrentamos juntos a batalha da pandemia e 
mostramos que a política que alia investimentos 
públicos, atração de novas indústrias e gestão fiscal 
séria é eficiente e dá resultado”, afirmou. Em 2020, o 
Paraná foi superado apenas por São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, unidades da Federação cujas 
dimensões populacionais são bem maiores. Rio 
Grande do Sul (5°), Santa Catarina (6°) e Bahia (7°) 
fecham a lista das melhores colocadas no ranking. 
Os estados que estão no fim da lista são Roraima, 
Acre e Amapá. A agropecuária foi a atividades 
econômica do Paraná que apresentou os melhores 
resultados.

Com informações da AEN



A população paranaense ganhou mais uma opção de 
peso para as compras de Natal 2022. O Grupo Tacla 
Shopping, um dos maiores no Brasil na construção, 
planejamento e administração de shoppings, com 11 
operações nos estados do Sul e Sudeste, inaugura o 
primeiro outlet no Paraná no conceito americano, 
com lojas ao ar livre com descontos de até 70% o ano 
inteiro. O City Center Outlet Premium abre suas 
portas em novembro.   O empreendimento foi 
erguido em um terreno de 290 mil metros 
quadrados, sendo 74 mil de área construída, na 
cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC). O novo centro de compras está 
situado estrategicamente na BR-277. Distante 
apenas 25 minutos de Curitiba e Ponta Grossa, 
importantes cidades no Estado, ele deve beneficiar 
ainda outras 25 cidades do entorno, além de ser uma 
opção de parada para os viajantes e turistas que 
circulam na BR-277, que corta o Paraná de Leste a 
Oeste. São 1,5 mil empregos diretos e outros mil 
indiretos. As contratações estão sendo 
intermediadas pela Agência do Trabalhador de 
Campo Largo, em uma parceria com o Governo do 
Estado – já foram realizadas 1.763 encaminhamentos 
de trabalhadores a vagas de emprego. Além disso, a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo (Sedest) colaborou com a 
regularização do empreendimento por meio da 
liberação de diferentes tipos de licenças – prévia, 
terraplanagem, instalação, ambiental e de operação.
O outlet terá mais de 100 lojas. Algumas delas são 
Nike, Fila, North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, 

Com intermediações de mão de obra do 
Estado, Campo Largo ganha outlet

Hurley, Lindt, Venum e Homem SA. No segmento 
calçados algumas como Crocs e Bottero, além das 
fabricantes de roupas de cama, mesa e banho M 
Martan, Karsten e Trussardi, entre outras. Todas as 
marcas que fazem parte do mix têm o 
compromisso de levar para a vitrine produtos com 
um valor menor que o de mercado, com desconto 
o ano todo. Das lojas do novo empreendimento, 
47 estão contratando através da intermediação 
de mão de obra do Estado. Ainda existem muitas 
vagas de emprego disponíveis, basta ir até a 
Agência do Trabalhador de Campo Largo ou 
agendar através do site da Secretaria da Justiça 
(www.justica.pr.gov.br/trabalho). Além de vagas 
para contratação imediata, muitas lojas estão 
formando um banco de talentos devido ao alto 
fluxo de trabalhadores comum em 
estabelecimentos dessa natureza.

Fonte: AEN.



A obra do novo Terminal de Ônibus Metropolitano de 
Piraquara segue avançando conforme o cronograma. 
Durante o mês de novembro foram executados os 
serviços de concretagem das lajes de cobertura das 
lojas internas, e da contenção da pista de rolamento. 
Estão previstos para o próximo mês a instalação da 
estrutura metálica e início dos serviços de 
pavimentação.

Já na obra de iluminação do Contorno Sul de Curitiba, 
mais postes foram instalados e os circuítos elétricos 
serão instalados, possibilitando a iluminação do 
primeiro trecho da via.
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A Comec publicou no mês de novembro o edital para 
contratação do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado – PDUI, da RMC. Os PDUIs são como 
Planos Diretores, mas mais amplos, pois envolvem 
todos os municípios integrantes de uma região 
metropolitana e tratam dos serviços em comum 
entre estas cidades, as chamadas Funções Públicas 
de Interesse Comum – FPICs. São exemplos de FPICs 
a Mobilidade Urbana, o Uso e a Ocupação do Solo, 
Meio Ambiente, Habitação de Interesse Social, 
Desenvolvimento Socioeconômico e Resíduos 
Sólidos, entre outras. Esse plano vai responder 
questões como: para onde as cidades podem ou 
devem crescer; quais áreas deverão ser preservadas 
ou são consideradas áreas de risco; quais obras são 
prioritárias para a administração pública; ruas que 
deverão ser atendidas pelo sistema de transporte 
público e qual será o modelo utilizado (metrô, 
ônibus, veículos compartilhados, bicicletas ou VLT). 
O documento também abordará que tipos de 
construções são permitidas em determinadas áreas – 
residências, prédios, indústrias; quais áreas deverão 
ser consideradas de preservação ou de interesse 
para habitação de caráter social. Um dos principais 
pontos que constarão no PDUI é quem serão os 
responsáveis pela tomada de decisão nestes 
processos. O PDUI deverá propiciar os mecanismos e 
formatações para a implementação de uma 
governança interfederativa, além de garantir a 
participação de atores públicos, privados e, 
principalmente, da sociedade civil na sua elaboração 
e implementação destas políticas.

Comec lança edital para contratação do 
Plano de Desenvolvimento da RMC

Esse é um instrumento legal, exigido pelo Estatuto 
da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), e vai 
orientar o desenvolvimento da RMC pelos 
próximos 10 anos. De acordo com o edital de 
licitação, o Governo do Estado investirá R$ 8,5 
milhões no plano, valor que poderá ser menor de 
acordo com as propostas apresentadas pelas 
empresas participantes do certame. O prazo de 
execução será de 18 meses, contados a partir da 
assinatura da ordem de serviço. A elaboração do 
PDUI prevê a realização de diversas audiências 
públicas, onde a participação da população é 
fundamental. Os interessados podem acompanhar 
o andamento deste trabalho diretamente pelo site 
da Comec. A sessão de abertura dos envelopes 
será no dia 13 de dezembro. Você pode conferir as 
especificações do edital acessando o site da 
Comec (www.comec.pr.gov.br/pdui) e no dia da 
abertura do edital, acompanhar a sessão ao vivo 
pela página da Comec no YouTube. 



A Polícia Militar do Paraná iniciou uma série de 
operações no Transporte Coletivo. As ações, que tem 
como objetivo levar mais tranquilidade para os 
usuários, usam como base dados fornecidos pela 
Comec. As informações serão utilizadas pela PM para 
montar operações específicas que serão realizadas 
em veículos, alimentadores urbanos, terminais, 
estações-tubo e demais pontos de embarque e 
desembarque de passageiros. Para o Presidente da 
Comec Gilson Santos, “garantir a segurança dos 
usuários do Transporte Coletivo é fundamental. São 
milhares de trabalhadores, estudantes e cidadãos em 
geral que utilizam este sistema diariamente”.

A linha E72-JD.IZAURA/GUADALUPE, que opera na 
ligação de São José dos Pinhais com Curitiba, passou 
a operar em dois sentidos de acordo com o horário 
do dia. A mudança buscou dar mais agilidade no 
deslocamento dos usuários de acordo com o sentido 
da maior demanda. Até as 14h29 ela opera no sentido 
horário e após as 14h30 no sentido anti-horário.
O mapa orientando os novos trajetos, assim como a 
grade de horários estão disponíveis no site da Comec 
(www.comec.pr.gov.br).

Polícia Militar realiza operações 
no Transporte Coletivo

Linha E72 passa a operar em dois 
sentidos

O escopo de contratação do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI da RMC, 
foi o tema da palestra realizada pela Comec durante 
a 28a Semana da Engenharia do Instituto de 
Engenharia do Paraná - IPE. Realizaram a 
apresentação o Presidente da Comec Gilson Santos e 
os técnicos do Departamento de Planejamento 
Milton Campos e Ruan Amaral.

Escopo do PDUI é apresentado na 
Semana de Engenharia do IEP 

O Presidente da Comec Gilson Santos participou da 
Audiência Pública realizada pela Comissão de 
Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para 
debater o cenário atual e futuro do Aterro 
Metropolitano em Fazenda Rio Grande. O presidente 
lembrou que o PDUI que será contratado pela Comec 
deverá debater este assunto e propor soluções.

Aterro metropolitano é pauta de 
audiência na ALEP



O Governo do Paraná prepara novas ações para 
prevenir e mitigar os efeitos das mudanças 
climáticas. No total são 18 subprogramas divididos 
entre projetos e ações de prevenção, adaptação e 
mitigação, dos efeitos.
O Programa Sinais da Natureza, por exemplo, da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (Sedest),  é subdividido em 
cinco módulos: políticas ambientais e adaptação; 
educação ambiental; ações de mitigação; 
mapeamento de vulnerabilidade, risco e resiliência; e 
estruturação do Plano Estadual sobre Mudança 
Climáticas. Para o ano de 2023 ele deverá ser 
ampliado e o seu trabalho, resultar no Marco 
Regulatório de Carbono.
Além disso, o Programa Selo Clima Paraná, que está 
na sua 8ª edição, foi ampliado durante o ano de 2022 
e além de atender a Política Estadual de Mudança 

Climática, passou a incluir, também, princípios 
propostos por iniciativas com as quais o Paraná 
possui alinhamento e acordos, como a Agenda 2030 
da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), as campanhas Race to Zero e 
Race to Resilience e a Declaração de Edimburgo.
Com isso, o Selo Clima Paraná contribui para que o 
Estado mantenha o reconhecimento de mais 
sustentável do Brasil e fortalece o conceito de 
produção com sustentabilidade. Além de dar 
visibilidade às organizações que preservam os 
recursos naturais, a iniciativa busca incentivar as 
empresas paranaenses a reduzirem a “pegada de 
carbono”, para minimizar os efeitos das mudanças 
climáticas e, dessa forma, propiciar o crescimento 
socioeconômico aliado à conservação do meio 
ambiente.



Prefeito de Campina Grande 
do Sul Bihl Zanetti

Superintendente de trânsito 
Rosangela Battistella

Prefeito de Piên 
Maicon Grosskopf

Prefeito de Tijucas do Sul 
José Altair (Gringo)

Reunião de Trânsito com 
São José dos Pinhais
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