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Câmara aprecia diretrizes para prédios e vias do Biopark

A Câmara Municipal está apreciando o Projeto de Lei nº 43, que altera a 
legislação que declarou de urbanização especial a área do Parque Cien-
tífico e Tecnológico de Biociências, o Biopark e definiu os parâmetros de 
uso e ocupação de solo e o sistema viário. Os maiores prédios atingiriam 
20 pavimentos e seriam instalados no Setor Universitário 1- SU1, que 
prevê lote mínimo de 600m². As áreas a serem ocupadas com habitações 
são o Setor Residencial 1 — SR1 e Setor Residencial 2 — SR2, sendo 
que no primeiro está prevista habitação com lote mínimo de 600m², 
com testada de 15 metros e altura máxima de 2 pavimentos, enquanto 
no SR2 seriam residências menores, com lote mínimo de 250m², tes-
tada de 10 metros mas altura máxima 4 de pavimentos.  .Saiba mais

Proposição traz proposta para prédios comerciais, de serviços e habitacionais e vias do 
Biopark

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-aprecia-diretrizes-para-predios-habitacoes-e-ciclovias-do-biopark


Os vereadores fizeram uma moção de aplausos a Jesse Emanuel Lo-
rensetti, através do Requerimento nº 42/2018, pela primeira colocação 
no Festival Paranaense de Xadrez. O toledano conquistou o primeiro 
lugar na categoria Menores e Sub 20 no evento realizado pela Asso-
ciação de Xadrez de Ponta Grossa (AXPG) com a Federação de Xa-
drez do Paraná (FEXPAR), entre os dias 9 e 11 de março, em Ponta 
Grossa. O evento reuniu 255 enxadristas de 30 delegações .Entenda

Câmara aplaude toledano por conquistar Festival Paranaense de Xadrez

CTA debate proposta de parcerias em Toledo para serviços públicos

A CTA-Comissão do Trabalho Administração e Serviços Públicos está aprecian-
do o Projeto de Lei nº 12, que “estabelece critérios para a qualificação como orga-
nizações sociais de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam relacionadas com as áreas social, educacional, ambiental, de de-
senvolvimento científico e tecnológico, cultural, esportiva e de saúde”. A propo-
sição do Poder Executivo, enviada à Câmara em 2 de fevereiro, foi encaminhada 
pelo presidente da Câmara, Renato Reimann, às Comissões Permanentes para 
sua apreciação inicial. Na quinta-feira, dia 22, a CTA - Comissão do Trabalho, 
Administração e Serviços Públicos ouviu a presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social, assistente social Maria Inês Borges Mânica, sobre a proposta. 
A presidente do Conselho de Assistência Social apontou à CTA que a proposição 
contém vários itens que considera inconstitucionais e defendeu que se faça uma 
reavaliação a respeito e que uma eventual terceirização de serviços não inclua a 
área social. Saiba mais

Reunião da Comissão do Trabalho abriu debate sobre a proposta de terceirizar serviços públicos

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/mocao-aplaude-vencedor-do-festival-paranaense-de-xadrez
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cta-debate-proposta-de-parcerias-para-servicos-publicos


Câmara entrega moções a entidades e personalidades

Antes do início da oitava reunião ordinária da Câmara, na segunda-feira, 
dia 26 de março, foram entregues no Plenário e Auditório Edílio Ferreira 
as 15 moções de aplausos referentes ao mês de março aprovadas pela Câ-
mara Municipal destacando entidades e personalidades por suas realiza-
ções e conquistas. Entre os participantes estiveram a Associação Toledana 
de Ginástica Rítmica Desportiva, pelos 28 anos do Projeto de Ginástica 
Rítmica de Toledo e a Fundação Educacional de Toledo – FUNET e Es-
cola Municipal Borges de Medeiros, pelo 1º lugar na Jornada de Educação 
Alimentar e Nutricional 2017, entre outros.  Saiba mais

Ciclista Delmar Hoffmann recebe moção por jornada de bicicleta ao Santuário de Aparecida 
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http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-entrega-mocoes-a-entidades-e-personalidades
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