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CMC/Divulgação/Rodrigo Fonseca

Os 18 novos vereadores
e 20 reeleitos da Câmara
Municipal de Curitiba tam-
bém foram empossados em
sessão virtual na sexta-feira
(1º). A 18ª legislatura da
câmara teve um índice de
renovação de 47% e vai per-
manecer até 2024.

A cerimônia foi presidida
pela parlamentar mais vota-
da, Indiara Barbosa (Novo),
de acordo com a determina-
ção do regimento interno da
Câmara. Foi a primeira vez
que uma mulher é recordista
de votos na casa. Tito Zeglin
(PDT) fez papel de secre-
tário na cerimônia e, junto
com os demais vereadores
que estavam na plataforma
Zoom, fez o compromisso
legal com a Câmara. Carol
Dartora (PT), primeira ve-
readora negra de Curitiba e
terceira mais votada, leu o
termo de posse. Ela, Indiara
Barbosa e Tito Zeglin assi-
naram os termos na sessão
de instalação, que foi reali-
zada de forma virtual por
causa da pandemia.

O vereador Tico Kuzma
(Pros) foi eleito por unani-
midade, no sábado (2), para
comandar a Câmara pelo bi-
ênio 2021/2022. 

Quem são os 38 vereadores
A 18ª legislatura tem 20

vereadores reeleitos e 18
“novatos”. Permanecem na
CMC: Beto Moraes (PSD),
Dalton Borba (PDT), Eze-
quias Barros (PMB), Heri-
velto Oliveira (Cidadania),
Marcos Vieira (PDT), Maria
Leticia (PV), Mauro Boba-
to (Pode), Mauro Ignácio
(DEM), Noemia Rocha
(MDB), Oscalino do Povo
(PP), Osias Moraes (Repu-
blicanos), Pier Petruzziello
(PTB), Professor Euler
(PSD), Professora Josete
(PT), Sabino Picolo (DEM),
Serginho do Posto (DEM),
Tico Kuzma (Pros), Tito
Zeglin (PDT), Toninho da
Farmácia (DEM) e Zezinho
Sabará (DEM).

Ingressam na Casa: Ale-
xandre Leprevost (Soli-
dariedade), Amália Torta-
to (Novo), Carol Dartora
(PT), Denian Couto (Pode),
Eder Borges (PSD), Flávia
Francischini (PSL), Herna-
ni (PSB), Indiara Barbosa
(Novo), João da 5 Irmãos
(PSL), Jornalista Márcio
Barros (PSD), Leônidas
Dias (Solidariedade), Mar-
celo Fachinello (PSC), Nori
Seto (PP), Pastor Marciano
Alves (Republicanos), Re-
nato Freitas (PT), Salles do
Fazendinha (DC), Sargen-
to Tânia Guerreiro (PSL) e
Sidnei Toaldo (Patriota).
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Vereadores 
eleitos tomam 
posse em 
Curitiba

“NÃO POUPAREI 
ESFORÇOS”

Greca toma posse em seu terceiro mandato como prefeito 
e promete vacinar pelo menos 200 mil curitibanos até a Páscoa 

Ao lado da primeira 
dama, Margarita San-
sone, e visivelmente 

emocionado, o prefeito Ra-
fael Greca foi empossado 
na última sexta-feira (1º) 
para seu novo mandato 
como prefeito de Curitiba, 
de 2021 a 2024. A cerimônia 
aconteceu logo após a posse 
dos vereadores da Câmara 
Municipal, que contou com 
a presença de Indiara Bar-
bosa (Novo), Tito Zeglin 
(PDT) e Carol Dartora (PT). 
Os demais vereadores par-
ticiparam da cerimônia de 
forma virtual.

Greca vai administrar 
Curitiba pela terceira vez. O 
atual prefeito já geriu a ca-
pital paranaense de 1993 a 
1996 e neste último ciclo que 
passou, de 2017 a 2020. Ree-
leito, Greca prometeu vacina 
para os moradores da cidade 
em seu discurso de posse. 
“Não pouparei esforços até 
o momento em que por pri-
meiro todos os profissionais 
de saúde, depois todos os 
que prestam serviço público 
ao povo, e sucessivamente, 
todo e cada um dos curitiba-
nos, até chegarmos aos curi-
tibinhas, possamos ser imu-
nizados”, disse o prefeito.

Planos para Curitiba
Greca também listou o 

que planeja entregar nes-
te novo mandato. “Vem aí 
o Bairro Novo da Caximba, 
para apoio dos vulneráveis, 
com dinheiro em caixa da 
Agência Francesa de Desen-
volvimento (AFD). Foi apro-
vado, ontem, o Bairro Novo 
da Vila Divino, à beira do rio 
Atuba, no norte da cidade. 
Vem aí o BRT do Inter 2, em 

38 bairros, para ser um novo 
modal de transporte. Vem 
aí todas as transposições da 
Linha Verde e um ambicioso 
plano de iluminação públi-
ca, para estender a todos os 
bairros da cidade a luz [tipo] 
LED”, exemplificou.

Pela primeira vez na histó-
ria da cidade, a posse foi re-
alizada, por medidas sanitá-

rias, com controle de público 
e transmissão pela internet, 
via videoconferência.

Vacinação 
Durante a cerimônia de 

posse, Greca, garantiu que 
o início de sua nova ges-
tão será focado no plano de 
imunização da população 
da capital contra a covid-19 
e a consequente retomada 
econômica. Durante entre-
vista coletiva após o even-
to, Greca disse esperar que, 
até a Páscoa, a cidade tenha, 
ao menos, 300 mil pessoas 
imunizadas, sendo 200 mil 
por meio da vacina e outras 
100 mil já recuperadas da 
doença. 

Com relação a escolha 
das vacinas, o prefeito des-
tacou que não fará distinção 
e que espera receber tanto 
a Coronavac quanto outros 
imunizantes adquiridos pelo 
governo federal. “Quem dera 
eu tivesse aqui um laborató-
rio para fabricar vacinas na 
Cidade Industrial de Curitiba 
e um instituto como o Butan-
tan, na Universidade Federal 
do Paraná. Nós dependemos 
de outras esferas de gover-
no, mas vamos fazer de tudo 
para que tenhamos o mais rá-
pido possível os imunizantes 
para iniciarmos a vacinação”, 
declarou Greca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ORÇAMENTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 105/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS FASES 1, 2 E 3 
DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOTEL SESC CASCAVEL. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 DE 
JANEIRO DE 2021 (RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 931, MERCÊS, CURITIBA, PARANÁ). HORÁRIO:
ÀS 14H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório, publicado no dia 03 de dezembro de 2020, e seus Anexos estão à disposição das 
empresas interessadas no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/.

Curitiba, 04 de janeiro de 2021. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional.

A Unimed do Estado do Paraná - Federação Estadual das Cooperativas 
Médicas, CNPJ nº 78.339.439/0001-30, situada na rua Antônio Camilo, 283, 

nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 046.926.549-XX, inscrito(a) 

que entre em contato por meio do telefone 0800 041 4554 (atendimento 
24 horas) ou (41) 3219-1448, em horário comercial, no prazo máximo de 
10 dias contados desta publicação.

A  Unimed do Estado do Paraná - Federação Estadual das Cooperativas 
Médicas, CNPJ nº 78.339.439/0001-30, situada na rua Antônio Camilo, 283, 

nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 063.587.259-XX, inscrito(a) na 

entre em contato por meio do telefone 0800 041 4554 (atendimento 24 
horas) ou (41) 3219-1448, em horário comercial, no prazo máximo de 10 
dias contados desta publicação.
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