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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 103 

 

 Aos 07 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal , 

reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa  Radeni Jalecos referente ao 

cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

    A representante do estabelecimento Janete Aizemberg  alegou que nos somos uma 

Empresa especializada em no fornecimento para hospitais  e área  da saúde  em geral  Poia 

fabricamos e fornecemos  jalecos hospitalar ,conjuntos cirúrgico sapatos IPI SoftWorks  

que são  usados  em Uti e estamos fabricando  máscara  hospitalares de tecido.  Sendo que 

estamos sendo muito requisitados por laboratório  e pessoas para atender essa demanda 

Por favor entre em contato para que eu possa estar ajudando nesta faze que estamos 

passando a procura pelo whatssap  está  constante  Aguardo um retorno se possível  pelo 

meu e_mail ou pelo meu telefone celular 16 98128-5766 Sei que devo tomar todas 

precauções  com minhas funcionárias  costureiras para elas não  se contaminar irei fazer 

tudo de acordo com critério  

 

 Parecer : Deferido parcialmente, o local não poderá funcionar comas portas abertas , 

bem como não deve  ocorrer atendimento ao público. As vendas deverão serão 

realizadas online  e as entregas no local do pedido.Devera cumprir as normas de 

higiene do Ministério da Saúde. Recomendamos , caso seja possível tecnicamente, que 

as maquinas e materiais sejam levados na casa das costureiras para a realização dos 

trabalhos. A interessada deve informar seu plano de trabalho a cada 15 dias. 
 

São Carlos,  07 de Abril de 2020 

 

 

 

________________________________          _________________________________ 

 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Municipio 

 e Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

 

  _____________________________             __________________________________ 

 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 

 

 

 

 



                                  Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Departamento de Fiscalização 

                  
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Joaquim, 979 – Centro – Fone: (16) 3362-1303 – Fax: 3371-5646 – CEP: 13560-300 – São Carlos – SP. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

 

 

_________________________________________ 

Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


