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CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

RUA Napoleão Padilha, S/Nº - CENTRO – CEP 85168-000 – MARQUINHO/PR 
TEL/FAX: (0**42) 3648-1134 E-mail: camaramun.marquinho@gmail.com 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 012/2022 
 
 

 
SÚMULA: Decreta ponto facultativo e 

dá outras providências. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Marquinho – Estado do Paraná no uso de suas 

atribuições legais, bem como de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

considerando: 

 
- O Feriado da Paixão de Cristo do dia 15/04/2022, bem como o fato de que as demais 

repartições públicas Estaduais e Federais, não terão expediente neste período; 

 

RESOLVE 
 

ART. 1º: Fica decretado em razão do Feriado da Paixão de Cristo do dia 15/04/2022, 

ponto facultativo junto ao Legislativo do Município de Marquinho – Estado do Paraná, no 

dia 14/04/2022, voltando ao expediente normal dia 18/04/2022. 

 

 Parágrafo Único: Fica ainda, determinado que os funcionários poderão ser convocados 

para o desempenho de serviços necessários, em horário a ser estabelecido pelas 

respectivas chefias, não configurando jornada extraordinária de trabalho.  

 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 13 de abril de 2022. 

 
Publique-se. 
 
 
 

JOÃO IUNG NETO 
Presidente da Mesa Diretora 

 
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

DECARLI COMERCIO DE CEREAIS LTDA torna público que 
recebeu do IAT, a Licença de Operação para a atividade de 
Beneficiamento e armazenamento de produtos agrícola instalada na  
RODOVIA BR 158, SN - 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu/PR. 
Com validade 12/04/2028.  
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Informações técnicas: capacidade: 450ml
diâmetro da boca: 7,8cm - altura: 12cm

transparente

leitoso fosco

neon

(42) 99964-8707
(42) 3635-2944
rua coronel guilherme de paula - 876 - 1º andar

canecas de chopp
personalIzadas para

- casamentos
- formaturas
- aniversários
- eventos em geral


