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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 117 

 

 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 Gradin& Gradin Produtos 

Agropecuarios  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

    O representante do estabelecimento Reginaldo Pecin informou que conforme nosso 

CNPJ e nossa classificação de atividade econômica onde atuamos no "comercio varejista 

de ferramentas e acessórios e agropecuária, comercio de plantas ornamentais a atividade 

de de apoio a agricultura como exploração de sistema de irrigação, e serviços de 

paisagismos manutenção e limpeza e plantio de jardim. Talvez podássemos atender 

restritamente um a um no nosso comercio, mas tivemos um auto de interdição dia 

06/04/2020 as 11:44 da manha, a fiscalização coordenada por Nathan Alves do Santos 

fisal de serviços públicos se deparou com um cliente no recinto do estabelecimento (onde 

estamos trabalhando com todos os EPI's necessários)e por esse motivo pedimos aos 

senhores (a) da comissão técnica uma analise para cancelar o auto de interdição e rever 

esse caso para que possamos realizar o atendimento um a um e o Delivery, pois atendemos 

zona rural, construção civil, sistema de irrigação e produtos agropecuários como 

fertilizantes e defensivos. Dessa forma vamos conseguir manter nosso quadro de 

funcionários sem demissões...Desde já agradeço a atenção. Reginaldo P. Gradin 

 

 

 

 

 

 

 Parecer :  Indeferido. Enviar pelo email rt.penela@gmail.com o alvará de 

funcionamento ,fotos do interior do local e qual a atividade exercida no local 

 

São Carlos,  07 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


