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ATA DE JULGAMENTO 349 
 

 Aos 25 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 J.S. Cortinas e Presentes  
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

      O representante da empresa, Sr. Silvio Possato  declara que  Prezados Senhores, 
Solicitamos a permissão para reabertura do nosso comercio considerando as seguintes 
premissas: Dentre os produtos por nós comercializados estão as Redes de Proteção e Telas 
Mosquiteiras e, muito embora estes não sejam nossos principais produtos especificados no 
CNAE, tratam-se de produtos de grande relevância para este momento que estamos 
vivenciando, sendo que a Rede de Proteção é crucial para todas as famílias que residem 
em ambientes que ofereçam risco de quedas (edifícios e imóveis assobradados ou com 
mezaninos) especialmente de crianças e animais de estimação, e a Tela Mosquiteira que 
também é um produto crucial por ser um grande aliado ao combate a Dengue. Importante 
salientar que neste período de isolamento, onde tais famílias estão mais concentradas no 
resguardo de vossos lares, a procura por esses produtos através das nossas redes sociais 
está sendo consideravelmente alta contudo não podemos atendê-las devido a restrição 
existente. Por outro lado, praticamente todos os nossos produtos envolvem um 
atendimento personalizado por se tratarem de produtos feitos sob medida e geralmente 
através de projetos, o que significa que não temos de maneira nenhuma aglomeração em 
tais atendimentos e sim um relacionamento mais pessoal entre um vendedor e o cliente, 
sendo boa parte deste atendimento realizado no próprio espaço do cliente (residência, 
escritórios, consultórios, etc.), onde há melhores condições para se garantir a prática dos 
cuidados preventivos necessários contra a proliferação da pandemia de Covid-19. Além 
disso, ressaltamos também que nosso espaço de atendimento ao cliente possui uma área 
disponível de cerca de 130 metros quadrados, onde é totalmente possível se administrar 
um bom distanciamento entre as pessoas em atendimento, o que em geral é muito raro 
situações em que haja mais de três clientes em atendimento simultâneo já que a nossa 
equipe de vendas é dotada de apenas 3 vendedores e regularmente, em sistema rotativo, 
um deles faz apenas o atendimento externo visitando o ambiente do cliente como descrito 
acima. Logo é muito comum termos apenas duas pessoas oferecendo o atendendo na loja e 
recebendo então apenas dois clientes por vez. E por fim acrescentamos que estamos a par e 
totalmente alinhados e aptos a praticar as devidas orientações quanto as medidas 
preventivas ao Novo Coronavírus, realizando a devida sanitização regularmente das áreas 
de uso comum da nossa empresa com produtos específicos, bem como adotando todos os 
demais cuidados como o uso continuo de máscaras de proteção para nossos colaboradores 
e também a disponibilização do álcool gel para respectivo uso de todas as pessoas que 
estejam na empresa (clientes, colaboradores e demais parceiros).   Em assim sendo, 
reforçamos nosso pedido para a liberação imediata das nossas atividades comerciais, 
colocando nisto o nosso total compromisso e seriedade quanto a responsabilidade 
necessária para nosso enfrentamento conjunto desta crise pandêmica. Desde já 
expressamos nossos agradecimentos pela vossa compreensão e esperamos pelo vosso 
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deferimento positivo deste nosso pleito. Atte., SIlvio D. Possato Diretor Administrativo e 
Financeiro 
 
 
 
Parecer: Indeferido o funcionamento de portas abertas, pois a atividade de 
comercio em geral esta prevista como vedada no Decreto Municipal 140/2020 
,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 64881/2020. As vendas podem ser 
online e as entregas pelo sistema delivery 
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