
ATO DA MESA Nº 05, DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

Cancela a Sessão Ordinária presencial, que se 

realizaria do dia 17 de junho de 2020, a qual foi 

autorizada pela Resolução nº 04/2020. 

 

 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Imbuia, no exercício das suas 

atribuições legais e com amparo no artigo 28 do Regimento Interno. 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de se observar as disposições emanadas do Decreto 

Estadual nº 630, de 1º de junho de 2020, que estabelece regras e prazos para a retomada de 

atividades presenciais; 

 

CONSIDERANDO, que a referida norma remete às autoridades sanitárias municipais a 

competência de liberar/autorizar a realização de reuniões/sessões presenciais, e que a referida 

autoridade expressará as condições da propagação do coronavírus no âmbito de cada Município, 

frente a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 

pelo Coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO, assim, a necessidade de haver a respectiva autorização/liberação 

da vigilância sanitária municipal para a realização da Sessão Ordinária Presencial do dia 17 de 

junho de 2020; 

 

CONSIDERANDO não haver tempo hábil para a expedição da referida 

autorização/liberação pela autoridade sanitária municipal, nem tampouco conseguirmos, por 

precaução, a manifestação do Ministério Público da Comarca de Ituporanga no sentido de 

consentir sobre a realização da sessão ordinária; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a existência de vereadores que estão inseridos no grupo de 

risco, ou seja, que são mais suscetíveis as complicações do novo coronavírus (COVID-19). 

 

 

 

RESOLVE:  
 

 

 

Art. 1º Fica CANCELADA a realização da Sessão Ordinária presencial, do dia 17 de 

junho de 2020, a qual foi autorizada pela Resolução nº 04/2020. 

 

Parágrafo único. Nova data para realização da Sessão Ordinária presencial será 

estabelecida oportunamente. 

 



Art. 2º As reuniões das Comissões Permanentes que se realizariam nesta mesma data, 

ficam igualmente canceladas. 

 

Art. 3º Este Ato da Mesa será convalidado por meio de Projeto de Resolução da Mesa, 

a ser deliberado na próxima Sessão Plenária virtual, a ser realizada no dia 22 de junho de 2020. 

 

Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor no dia 17 de junho de 2020. 

 

 

Câmara Municipal de Imbuia, 17 de junho de 2020. 
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