
Ofício nº 028/2022 – GAB                                    Salto do Lontra, 07 de Abril de 2022. 
 
 

Senhor Presidente. 

Senhora Vereadora. 

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 033/2022, que pede autorização para 

parcelamento junto a Copel.  

A fim de possibilitar a contabilização das despesas que 

serão empenhadas nas fontes de recursos, estamos solicitando que este Projeto de 

Lei seja aprovado em sua totalidade. 

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 

 

 

Ilmo.Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Salto do Lontra – Estado do Paraná 



JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 033/2022 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei, autorização para o Poder 

Executivo Municipal parcelar junto a COPEL Distribuição S.A. valor para implantação 

da Rede de Iluminação Pública junto ao Loteamento Social Vida Nova. 

A administração pretende sempre oferecer o melhor 

serviço ao cidadão Lontrense, com os incrementos necessários, para que a 

qualidade do trabalho seja a melhor possível e atenda a todos os anseios da 

população. 

A fim de possibilitar a contabilização das despesas que 

serão empenhadas, estamos solicitando que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade. 

Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei 

seja aprovado em sua totalidade. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 07 

de Abril de 2022. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI N° 033/2022 
 

Súmula: Autoriza o Município a Parcelar 
valor junto a Copel, 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 - Fica Autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar 

parcelamento junto a COPEL Distribuição S.A., no valor de até R$ 1.383.033,25 (um 

milhão trezentos e oitenta e três mil trinta e três reais e vinte e cinco centavos), para 

Instalação da Rede de Iluminação Pública junto ao Loteamento Social Vida Nova. 

 

Art. 2º - O parcelamento de que trata esta Lei, será realizado 

em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas. 

 

Art. 3º - Para pagamento das parcelas serão utilizados recursos 

de receitas de recursos livres e da Contribuição de Serviços de Iluminação Pública. 

 

Art. 4º - As despesas com a execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos 

anuais, suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do 
Paraná, em 12 de abril de 2022. 

 

 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

PRESIDENTE 


