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TRETA NA ASSEMBLEIA
Deputados fazem Atletiba em plena sessão plenária na Alep; sobrou até pros paranistas

Um verdadeiro Atleti-
ba – o maior clássico 
do futebol do Paraná, 

envolvendo Athletico e Co-
ritiba – aconteceu na sessão 
plenária da Assembleia Le-
gislativa. O 1º Secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
recebeu a palavra na abertu-
ra dos trabalhos. Para a sur-
presa dos presentes, vestin-
do uma faixa de campeão da 
Copa Sul-Americana (título 
conquistado pelo Furacão 
no último sábado) ele fez 
uma homenagem ao time do 
coração.

“Pela ordem, falar em 
nome dos torcedores que 
integram essa casa, não só 
deputados e deputadas, a 
todos servidores que par-
tilham da mesma emoção e 
paixão que é o Furacão, nos-
so Clube Athletico Parana-
ense. Como todos sabem, no 
último sábado conseguimos 
um título totalmente inédito 
de bicampeão da Copa Sul-
-Americana”, disse.

Fez ainda uma lembrança 
ao nome do presidente do 
clube, Mario Celso Petraglia. 
“Petraglia é nosso torcedor 
símbolo, símbolo da gestão 
austera, planejamento, cons-
trução de um estádio dos 
mais modernos do mundo, 
e um clube que tem situa-
ção financeira superavitária, 
fruto da gestão competente. 
O futebol paranaense ganha 
muito com esse título”.

O deputado Luiz Fernan-
do Guerra (PSL), que é tor-
cedor do Coritiba, pediu a 
palavra para acusar Roma-
nelli de infringir o artigo 
121, incisivo primeiro, do 
regimento interno, que trata 
das vestimentas obrigatórias 
por parte do deputado atle-
ticano. “Temos previsto no 
regimento que temos que ter 
o traje social completo. Isso 
se comemora fora da assem-
bleia. Questão de futebol é 
fora da assembleia”.

Romanelli acusou o com-
panheiro de casa de estar 
com dor de cotovelo so-
bre o desempenho do time 
no dia anterior (o Coritiba 
perdeu para o CSA na pe-
núltima rodada da Série B). 
Fez, inclusive, um trocadi-
lho jocoso com o nome do 
time alagoano, dizendo que 
o Coxa perdeu para a Ecovia 
ou CCR, o que irritou ainda 
mais o deputado Guerra. “Se 
contenha, deputado. Respei-
te essa casa”, disse o coxa- 
branca.

Sobrou até para os pa-
ranistas… pelo lado bom, 
e pelo lado da maldade. O 
deputado Tadeu Veneri, 
um dos torcedores do Para-
ná Clube mais conhecidos 
do estado, respeitosamen-

te parabenizou o Furacão, 
mas concordou com Guerra 
de que não achava que ali 
era o lugar daquele tipo de  
manifestação.

O presidente da Alep, 
Ademar Traiano, retomou 
a palavra e frustrou o pedi-
do de repreensão feito por 
Guerra e garantiu que Ro-
manelli estava dentro do 
regimento. Aproveitou para 
parabenizar Athletico e Co-

ritiba, mas cutucou o Paraná 
Clube, que nem fazia parte 
da “festa”.

“Os paranistas com cer-
teza um dia voltarão para 
a segunda divisão (esque-
cendo, por conveniência ou 
problema de memória, que o 
Tricolor estava na 1ª divisão 
até bem pouco tempo atrás). 
Os torcedores estão ansio-
sos, mas a Kombi vai passar 
daqui uns dias para carregar 

os torcedores do Paraná”, fa-
lou, para, em seguida, trocar 
de assunto.

Fala aí, deputado!
“Não houve nenhuma 

confusão. Estamos ainda co-
memorando o bicampeona-
to do Athletico Paranaense 
na Sul Americana e o depu-
tado Guerra, que é torcedor 
do Coritiba, ficou chateado. 
Só isso. Aproveito e con-

voco todos os paranaenses 
para torcer pelo Athletico 
no final da Copa Brasil con-
tra o Atlético Mineiro. Sere-
mos também bicampeões da 
Copa Brasil”, afirmou Luiz 
Carlos Romanelli.

“Para que fique claro: mi-
nha questão de ordem não 
teve nenhuma relação com 
a comemoração do título do 
Athletico, que aliás é uma 
conquista meritória e que 
engrandece o estado do Pa-
raná. Também não falei na 
condição de torcedor e pa-
trocinador do Coritiba que 
sou, falei como parlamentar 
por entender que esta casa 
de leis tem um regimento in-
terno e ele preconiza em seu 
(Art. 121. Para manutenção 
da ordem, respeito e soleni-
dade das sessões, serão ob-
servadas as seguintes regras:

I – é obrigatório aos Se-
nhores Deputados e fun-
cionários, durante a sessão 
plenária, o uso de traje pas-
seio completo;) e também 
por crer que temos questões 
mais relevantes e serias a 
serem debatidas neste mo-
mento em nosso Estado, 
novamente, nada contra a 
celebração do meu amigo 
Romanelli, porém cada coisa 
em seu tempo e local apro-
priado”, disse Luiz Fernando 
Guerra.

A empresa Ecotrade Comércio de Produtos 
Reutilizáveis LTDA do CNPJ: 30392868000145, 
torna público que requereu a IAP- Instituto 
Ambiental do Paraná, o pedido da LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, situada na Rua Carlos Eduardo 
Nichelle,782 – Pioneiros / CEP: 83833024, 
Município de Fazenda Rio Grande/PR.

LEILÃO DE VEÍCULOS
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado 
perante JUCEPAR sob o n.°653, realizará no dia de  01 DEZEMBRO de 
2021 leilão de bens apreendidos nas operações de trânsito da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; as 09:00h leilão de veículos 
CONSERVADOS; as 11:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis; as 
13:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis com Motor Inservível, 
todos na modalidade eletrônica/online e realizados no site www.viplei-
loes.com. O edital em sua integra poderá ser retirado no site gratuitamente 
assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      
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O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a 
todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que LUIZ CARLOS DE CARVALHO, CPF 233.640.259-91 e 
sua esposa EDNA PEREIRA MATTOS CARVALHO, CPF 230.595.169-87 (intervenientes garantidores), ALO INGRESSOS 
SERVIÇOS DE VENDA DE INGRESSOS, CNPJ 08.747.599-0001-33 (emitente/devedora), DENIS MATTOS DE CARVALHO, 
CPF 034.888.039-10 (avalista), DANILO MATTOS DE CARVALHO, CPF 029.513.089-06 (avalista), são devedores dos 
encargos vencidos e não pagos da Cédula de Crédito Bancário nº 00333708300000023430, emitida aos 28/10/2019 com 
garantia de alienação fiduciária, registrada sob R-4, da matrícula imobiliária nº 12.185, deste SRI de Pontal do Paraná-PR, 
referente ao imóvel designado pelo SOBRADO Nº 01 do CONJUNTO RESIDENCIAL HELENA, situado na Rua Independência, 
nº 506, edificado sobre o lote nº 163 da quadra 08 da planta Cidade Balneária Atlântica, em Pontal do Paraná-PR, o valor do 
encargo, posicionado em 16/11/2021 corresponde a R$ 4.199.759,62, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo deste 
edital. E como estão os mesmo em lugar incerto e ignorado, não sendo possível intimá-los pessoalmente, intimo-os pelo 
presente a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rodovia PR 412, nº 6.675, sala 4, Balneário Leblon, 
Pontal do Paraná- PR, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados 
do 3ª dia da publicação do presente edital. Ficam cientificados os mesmos de que o não pagamento da referida obrigação no 
prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A, CNPJ 90.400.888/0001-42 – nos termos do artigo 26, §7º da Lei 9.514/97. Pontal do Paraná, 16 de 
novembro de 2021. Jorge Susumu Seino Oficial de Registro K -22,23e24/11
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/21
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