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              Obras do Governo do Estado nos 
municípios ultrapassam R$ 900 milhões

 Somente nos 
dois primeiros meses de 
2021, o Governo do Es-
tado destinou R$ 397 mi-
lhões para o pagamento 
de obras e ações nos 
municípios paranaenses. 
O valor faz parte de um 
montante de R$ 928 mi-
lhões, coordenados pela 
secretaria estadual do 
Desenvolvimento Urba-
no e de Obras Públicas, 
para a execução de 988 
projetos em 324 cidades, 
incluindo recursos do 
Tesouro do Estado, de 
linhas de crédito e con-
trapartidas municipais.
 Os investimen-

tos ajudam a viabilizar a 
instalação de 74 unida-
des do programa Meu 
Campinho, 34 barracões 
industriais, terminais de 
transporte, paços munici-
pais, reformas e constru-
ção de escolas, creches, 
unidades de saúde, giná-
sio e quadras esportivas 
e quase 6 mil quilômetros 
quadrados de ruas pavi-
mentadas, somando as-
falto novo e recapes.
 Além das obras, 
que se encontram em 
diferentes estágios de 
execução, R$ 35 milhões 
foram aplicados para a 
aquisição de 132 veícu-

los e 69 equipamentos 
rodoviários. Os investi-
mentos da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
também ajudam os muni-
cípios a elaborarem seus 
planos diretores, o que 
contribui com o planeja-
mento urbano das cida-
des paranaenses. Com 
esses recursos,   19 cida-
des estão desenvolven-
do seus planos diretores 
e outras duas os planos 
de mobilidade.
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior destacou que, 
mesmo com a pandemia, 
o Governo do Estado não 

deixa de investir nos mu-
nicípios. “Um dos nossos 
planos para ajudar na 
retomada econômica do 
Paraná, depois de todo 
impacto da emergên-
cia de saúde pública, é 
a liberação de recursos 
para executar essas 
obras. Além de deixar as 
cidades mais bonitas e 
garantir a prestação de 
serviços públicos para 
a população, as obras 
movimentam a economia 
e geram muitos empre-
gos”, afirma.
 “Cada ação que 
se completa gera melho-
rias importantes à popu-

lação. Promover o de-
senvolvimento urbano é 
beneficiar o morador com 
mais qualidade de vida, 
desde um asfalto melhor 
em frente à sua casa, até 
o bom acesso ao trabalho 
e aos serviços públicos”, 
afirma o secretário esta-
dual do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públi-
cas, João Carlos Ortega. 
“Esses projetos facilitam 
o acesso à saúde, à edu-
cação e ao lazer. Tam-
bém significam o apoio 
à produção industrial e 
a geração de emprego 
e renda na comunidade, 
com o estímulo à eco-

nomia local e regional”, 
destaca.

AÇÕES
 Das 988 ações 
da secretaria nos dois 
primeiros meses do ano, 
476 estão em execução; 
51 receberam seus cro-
nogramas; 10 receberam 
a aprovação técnica; 173 
a autorização para licita-
ção e 35 foram liberadas 
para a contratação dos 
fornecedores de produ-
tos ou serviços, enquan-
to outras 162 tiveram 
seus contratos assina-
dos. Outras 81 já foram 
concluídas e liberadas 
para uso da população.

 Grande parte 
desses projetos conta 
com recursos a fundo 
perdido, repassados di-
retamente do Tesouro 
do Estado para o caixa 
dos municípios. São R$ 
392,6 milhões de trans-
ferências diretas, volta-
das para 662 ações. Os 
outros R$ 537 milhões 
foram financiados para a 
execução de 326 obras 
e projetos. As linhas de 
crédito são da Fomen-
to Paraná e do Banco 
Regional de Desenvolvi-
mento do Extremos Sul 
(BRDE).
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