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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020 

SÚMULA: S1upe11de a partir do dia 25/03/2020 pelo 

prazo de 30 (tri11ta) dias, todas as atil'idades i11ere11tes ,w 

Poder Legislatb10 Municipal, incluindo as SESSÔES 

ORDINÁRIAS, e dá outras providé11cias. 

CONSIDERANDO: O Decreto Federal nº 10.2 12 de 30 de Janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona Vírus (COVID - 19), e a 

declaração de emergência de importância internacional pela Organização Mundial de 

Saúde; 

CONSIDERANDO: O Decreto nº 4.230/2020 do Governo do Estado do 

Paraná, que dispõe sobre as medidas de enfrentan1ento de emergência da saúde pública 

de importância nacional sobre o COVID-19. 

O Presidente da Cânlara Municipal de ltaguajé, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1 º - Fican1 suspensas a partir do dia 25/03/2020 pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, todas as atividades inerentes ao Poder Legislativo Municipal, 

incluindo as SESSÕES ORDINÁRIAS. 

§1º A Câmara Poderá reunir-se em SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA quando houver convocação do Prefeito Municipal, do 

Presidente da Cânlara ou requerimento da maioria absoluta dos vereadores, PARA 

APRECIAR MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE E 

URGENTE. 



§2º Uma vez que houver a convocação de SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, as mesmas serão realizadas nas datas e horários designados e 

não será aberta ao público. 

Art. 2° - O prazo de suspensão do art. 1 ° do presente Decreto, 

poderá ser interrompido ou prorrogado de acordo com as recomendações das 

autoridades de Saúde Pública. 

Art. 3º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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