
Ofício nº 246/2021-PL        

Salto do Lontra, 06 de dezembro 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 o projeto de Lei nº 119/2021, que estende área 

ao perímetro urbano de Salto do Lontra e dá outras providências. 

   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 119/2021 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei, incorporar ao perímetro urbano 

do Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, o lote de terras rural nº 

113-A (cento e treze-A), da Gleba nº 67-FB do Núcleo de Francisco Beltrão, 

da Colônia Missões, do município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, com 

área de 48.400,00m(quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados). 

 

Através deste Projeto de Lei, o Município poderá dar 

andamento a implantação do Loteamento Industrial 03, com o intuito de 

apoiar a atividade industrial, impactando na economia local, com a criação 

de novas indústrias, refletindo na criação de empregos e na maior geração 

de renda para o Município de Salto do Lontra.   

 

A atual administração tem como uma das suas prioridades o 

apoio à indústria, pois entende que com um Parque Industrial forte, a 

economia do Município cresce, refletindo em melhorias para todos os 

munícipes lontrenses.   

 
Diante do exposto esperamos que este Projeto de Lei seja 

aprovado em sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 06 de dezembro de 

2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI N° 119/2021 

 

Súmula: Estende área ao perímetro 

urbano de Salto do Lontra e dá outras 

providências, e dá outras providências: 

 

   FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de 

Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos da Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação desta Câmara 

Municipal de Vereadores o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI 

 

Art. 1º - É considerada área urbana o lote de terras rural nº 113-A (cento e 

treze-A), da Gleba nº 67-FB do Núcleo de Francisco Beltrão, da Colônia 

Missões, do município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, com área de 

48.400,00m²(quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), com os 

seguintes limites e confrontações: 

 

NOROESTE: Por uma estrada, confronta com o lote nº 113 da mesma 

gleba; 

 

SUDOESTE: Por uma linha seca confronta com o lote nº 113 da mesma 

gleba; 

  

NORDESTE: Por linhas secas, confronta com o lote nº 133 da mesma 

gleba; 

 

SUL: Por linhas secas confronta com o lote nº 115 da mesma gleba. 

 

Art. 2º. O lote de terras rural nº 113-A (cento e treze-A), da Gleba nº 67-FB 

do Núcleo de Francisco Beltrão, da Colônia Missões, do município de Salto 

do Lontra, Estado do Paraná passa a denominar-se lote urbano nº 113-A 

(cento e treze-A), do patrimônio do município de Salto do Lontra. 

 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 06 de dezembro de 2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 


