
Ofício nº 225/2021-PL        
Salto do Lontra, 22 de outubro de 2021. 

 
 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

 

   Comparecemos respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que 

seja analisado e votado em REGIME DE URGÊNCIA o projeto de Lei nº 

105/2021, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a filiar-se e contribuir 

mensalmente, através de convênio, com a Agência de Desenvolvimento 

Regional do Sudoeste do Paraná. 

   Os objetivos e justificativas estão anexos ao 

presente Projeto de Lei. 

    Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade 

para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Exmo. Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Salto do Lontra 

Salto do Lontra – Paraná 

 
 



 

JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 105/2021 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei autorizar o Poder Executivo Municipal a 

filiar-se e contribuir mensalmente, através de convénio, com a Agência de 

Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná. 

 
O objetivo é que o Município de Salto do Lontra passe a integrar o mapa 

do turismo nacional, fornecendo ao ente municipal assessoria e gestão quanto 

as possibilidades de captação de recursos e investimentos na área do turismo 

local, sendo que as iniciativas regionais tem sido desenvolvidas no âmbito de 

iniciativas simples com impacto positivo na renda futura e na infraestrutura de 

locais próprios, principalmente, aqueles ligados a natureza. 

 

Diante do exposto esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade em regime de urgência. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI N° 105/2021 
 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a filiar-se e contribuir 
mensalmente, através de convénio, com a 
Agência de Desenvolvimento Regional do 
Sudoeste do Paranã, e dá outras 
providências: 

 
        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e 
eu FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
Art. 1º - Esta lei autoriza o Poder Executivo do Município 

de Salto do Lontra — PR, a realizar a filiação facultativa junto a Agência de 
Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná (Agência) — IGR, 
devidamente inscrita no CNPJ N°04.016.559/0001-60, órgão representativo dos 
municípios da Região Turística do Sudoeste, por meio de celebração de 
convênio. 

Art. 2º - Uma vez realizada a filiação facultativa, que trata 
esta Lei, fica o Município de Salto do Lontra — PR, autorizado a repassar os 
valores relativos a contrapartida financeira a título de contribuição associativa, 
pelas prestações de serviços fornecidos, seja esta mensal ou anual, em prol da 
IGR/ AGENCIA, nos termos do convênio celebrado. 

Art. 3º - O valor autorizado para contribuição será de R$ 
700,00 (Setecentos reais) mensais, para o período de 36 (Trinta e seis) meses 
a partir da assinatura do contrato. 

Parágrafo único - O valor da contribuição de que trata este 
artigo, poderá ser atualizado mediante Decreto, de acordo com as deliberações 
entre o Poder Executivo e a Agência de Desenvolvimento Regional do 
Sudoeste do Paranã, estabelecidos nas Assembleias Gerais desta entidade, 
nas ocasiões em que expirar o Contrato anteriormente celebrado entre as 
partes. 

Art. 4º - Outros valores poderão ser repassados para a 
Agência de Desenvolvimento como contrapartida financeira para realização de 
projetos, eventos e ou ações especificas voltadas ao desenvolvimento e 
promoção do turismo no Município de Salto do Lontra — PR, mediante Decreto 
elaborado especificamente a respectiva necessidade e finalidade, bem como a 
dotação que correra a despesa. 

Art. 5º - Esta Lei possui fulcro nos seguintes dispositivos 
legais: Lei Estadual 15.973/2008 referente a Política de Turismo do Paraná; 
Portaria MTur N°192 de  Dezembro de 2018; no Acordão N°1102/2019 do 
Tribunal de Contas do Estado que autoriza repasse de valores as IGR’s; e na 
Resolução  Conjunta SEDEST/PARANA N°18, de 25 de Junho de 2021. 

 



Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria ou suplementadas se necessário. 

 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
                Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 26 de Outubro de 2021. 
 

 
JOÃO CARLOS DALBERTO 

Presidente  
 


