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"Prorroga as medidas adotadas diante da falta de
produtos essenciais em razão da greve generalizada
dos caminhoneiros".
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o Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, usando das atribuições legais, em
conformidade com a legislação vigente:
Considerando a greve geral dos caminhoneiros que afeta o abastecimento de
produtos em todo o Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná;
Considerando a falta de gás de cozinha nos estoques do Município e nas
distribuidoras locais;
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Considerando a falta de combustíveis generalizada;
Considerando a Carta de Orientação expedida pelo Presidente da Associação
dos Municipios de Entre Rios - AMERIOS;
Considerando ainda a paralisação do transporte escolar e a impossibilidade de
fornecimento de merenda nas Escolas Municipais;

DECRETA

Art. to - Ficam suspensas as aulas na rede Municipal de Ensino e o transporte

escolar realizado pela frota Municipal nos dias 29.05.2018 (quarta-feira) e
04.06.2018 (segunda-feira);
Art. 2° - Suspende-se a utilização dos veículos da frota Municipal para
priorizar a utilização das ambulâncias, veículos da saúde e bombeiro
Municipal;
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Art. 3° - Havendo a normalização do fornecimento dos produtos, as medidas
adotadas serão rescindidas imediatamente com a devida comunicação para a
. população ..
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, AOS 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊs DE
MAIO DE 2018.
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