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Câmara inicia apreciação de 7 projetos, incluindo novo prazo no Cense

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 23, teve a leitura de 
seis projetos do Poder Executivo e o Projeto de Lei nº 53, que exige a 
afixação de cartazes ilustrativos sobre técnica contra asfixia em escolas e 
estabelecimentos que vendem comida para consumo no local. O Projeto 
de Lei nº 51 afeta áreas pertencentes ao patrimônio do Município de To-
ledo nos loteamentos Parque Residencial Eucaliptus e Sandri, enquanto 
o Projeto de Lei nº 54 ratifica a alteração e consolidação do Contrato de 
Consórcio, oriundo do Protocolo de Intenções do Ciscopar. Já o Projeto 
de Lei nº 55 prorroga o prazo para o Estado do Paraná construir a unida-
de do Cense, enquanto o Projeto de Lei nº 51 dispõe sobre a instituição e 
cobrança de Contribuição de Melhoria por obras na Rua General Flores 
da Cunha e o Projeto de Lei nº 57 estabelece critérios para a regulariza-
ção de obras edificadas sem a observância de parâmetro da legislação do 
zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano. Saiba mais

Sessão ordinária de segunda-feira iniciou a tramitação dos 7 projetos de leis 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-inicia-apreciacao-de-7-projetos-incluindo-novo-prazo-no-cense


CFO ouve superintendente sobre números e projetos da Emdur

A CFO-Comissão de Finanças e Orçamento realizou uma reunião extraor-
dinária para tratar da situação financeira da Emdur-Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural. Os vereadores convidaram o superinten-
dente da Emdur, Rodrigo Bortolotto Sales, o qual durante mais de 2 horas 
expôs números da empresa e respondeu questionamentos sobre as mudanças 
na empresa e efeitos sobre ações no asfalto rural e outras e o seu desempe-
nho financeiro. A CFO é composta pelos vereadores Leoclides Bisognin como 
presidente, Walmor Lodi vice-presidente, Corazza Neto como secretário e 
como membros Airton Savello e Janice Salvador e também participaram da 
reunião a vereadora Olinda Fiorentin e os vereadores Ademar Dorfschmidt, 
Leandro Moura e Marcos Zanetti. Saiba mais

Reunião extraordinária da CFO atraiu vereadores, assessores, ex-dirigentes da Emdur e 
lideranças 

A Câmara Municipal aprovou em votação final na segunda-feira, dia 18, 
quatro projetos de leis. O Projeto de Lei nº 42, cria 154 cargos no Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração do magistério público municipal de 
Toledo, enquanto o Projeto de Lei nº 190 institui o Plano de Mobilidade 
Urbana de Toledo e o Projeto de Lei nº 28 desafeta imóveis e autoriza sua 
transferência aos respectivos possuidores, a justo título, e define a des-
tinação de áreas municipais na cidade e interior para o Parque do Povo, 
Centro de Integração Social, parque no Panorama e outros fins. .Entenda

Aprovados 154 cargos, EstaR isento, afetações e Plano de Mobilidade

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cfo-ouve-superintendente-da-emdur-sobre-numeros-e-projetos
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-na-camara-expoe-dados-da-educacao-e-professores/edit?_authenticator=b65d43048301a98f9554f0d8f71c5ffc4e274ae8
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/aprovados-154-cargos-de-professor-isencao-do-estar-afetacoes-e-plano-de-mobilidade


Vereadores apreciam projeto que exige cartazes contra asfixia

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 23, teve 
a leitura de sete projetos de leis, entre eles o Projeto de Lei 
nº 53, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de car-
tazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado 
Manobra de Heimlich. A proposição estabelece a obrigato-
riedade de cartazes nas instituições de ensino e nos estabe-
lecimentos que comercializam alimentos para consumo no 
local sobre a Manobra de Heimlich. O procedimento visa 
o socorro de pessoa com as vias aéreas bloqueadas, ou en-
gasgada, para evitar que a asfixia resultante cause uma sú-
bita queda de oxigenação que pode levar à morte.  Confira. 

A Manobra de Heimlich foi reconhecida pela Cruz Vermelha e tem versões para ser usada 
tanto em bebês como em adultos

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-apreciam-projeto-que-exige-cartazes-contra-asfixia


Câmara debate plano diretor do Biopark em audiência 

A Câmara Municipal realizou audiência no dia 18 para de-
bater o Projeto de Lei nº 43, que “altera a legislação que de-
clarou de urbanização especial a área do Parque Cientí-
fico e Tecnológico de Biociências, o Biopark e definiu os 
parâmetros de uso e ocupação de solo e o sistema viário”. 
A secretária do Planejamento Maísa Kuhn Fazzollari participou 
com a secretária de Habitação Marilei Von Borstel e disse que a 
proposta prevê um conjunto de normas para a ocupação do espaço 
pelo Biopark. Disse que o projeto foi dividido em várias etapas, sen-
do as duas primeiras destinadas às partes de indústria e tecnologia.
O vereador Leoclides Bisognin relatou que têm lhe chega-
do da Bacia do Rio Guaçu indagações sobre onde será fei-
ta a captação de água para o Biopark, pois isto poderá im-
pactar a região. Segundo ele, produtores com aviários ou 
chiqueirões temem que se o rio virar manancial não será liberado 
nem mais 1 metro quadrado para ampliar a pecuária na região.
O presidente Vagner Delabio, disse que em função do frigorífi-
co da Frimesa e do próprio Biopark foi feito um projeto de apro-
veitamento do esterco suíno para gerar biogás. A preocupação é 
não só da gestão atual, mas existia já na gestão passada, disse.  

A audiência da Comissão Especial do PL 43, integrada pelos vereadores Ademar Dor-
fschmidt, relator, Edmundo Fernandes, Leandro Moura, Pedro Varela e Vagner De-
labio, reuniu ainda os vereadores Leoclides Bisognin, Walmor Lodi e Genivaldo Paes 



Momento de transformação econômica e uso da água
O advogado João Poletto fez um apanhado da história de Toledo desde a 
colonização pela Maripá, destacando sua emissão de títulos de posse e seu 
apoio aos colonos. O representante do Biopark disse que há coisas que os 
vereadores não têm a dimensão, alegando porém “que não posso  falar por 
questão de sigilo comercial”. Assegurou no entanto que estarão sempre 
juntos para amenizar todo impacto da colocação deste parque tecnológico, 
justificando ainda que sua presença se deu para esclarecer e não para causar 
transtorno ou constrangimento. 

Áreas residenciais x pecuária e agricultura
O presidente da Associação dos Moradores e Amigos de Linha Floriano, 
Idésio Dalagostini, o “Gringo” (foto), afirmou estar muito preocupado com 
o impacto do projeto, pois o Biopark vai crescer muito. Segundo “Gringo”, 
já está diminuindo a liberação de licenças ambientais aos produtores de 
frangos e suínos naquela região. “Não ia me sentir bem se não viesse”, disse  
Idésio “Gringo” Dalagostini, que é assentado da Itaipu Binacional, mora há 
mais de três décadas ali e relatou que estão proliferando chácaras de 20 mil 
m² divididas por 4 ou 5 famílias. Segundo ele, em Linha Floriano já foram 
construídas 20 a 25 casas e o problema só aumenta, como no caso de um 
morador residencial recente. “Ele fez uma mansão e não quer mosca”, rela-
tou. Saiba mais

Possibilidade de precedentes preocupa
Para o relator do Projeto de Lei nº 43, Ademar Dorfschmidt, não 
se pode criar precedente para outros loteadores e neste sentido é im-
portante abrir o debate. O relator disse porém que parabeniza a ad-
ministração municipal e concorda inclusive para dar agilidade ao pro-
jeto, parabenizando os investidores pela ousadia e prometendo um 
relatório sucinto “que não traga uma hora de atraso” ao Biopark.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-debate-plano-diretor-do-biopark-em-audiencia-publica
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