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PORTARIA N.º 07/2021. 

DATA: 05 de março de 2021. 

Súmula: Dispõe sobre a suspensão da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cruz Machado-Estado do Paraná.  

 

Alvir Otto, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cruz 

Machado - Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 

Regimento Interno, 

 CONSIDERANDO as recentes orientações provenientes do Decreto 

nº. 6.983/2021 do Governo do Estado do Paraná, acerca das 

recomendações para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus 

COVID -19;  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal, nº 3518/2021 que 

determinou medidas restritivas de caráter obrigatório visando o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de 

reavaliação das especificidades do cenário epidemiológico da 

COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde; 

CONSIDERANDO que o índice de taxa de reprodução do vírus se 

encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI 

exclusivos para COVID-19;  

CONSIDERANDO que a expansão de leitos de UTI exclusivos para 

COVID-19 já se encontra em seu último estágio, havendo falta de 

recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama; 

CONSIDERANDO o cenário atual vivenciado, o que empreende um 

esforço conjunto de todas as entidades da administração direta, 

indireta e da sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID-

19;  

CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e privada 

de saúde no Estado, ante o aumento do número de contaminados que 

demandam intervenção hospitalar; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- Declarar a suspensão da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná, a qual se realizaria conforme 

determinações do Regimento Interno na data de 08 de março de 2021.  

 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Cruz Machado-PR, em 05 de 

março de 2021. 

 

ALVIR OTTO 

Presidente 


