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ATA DE JULGAMENTO 472
Aos 01 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 10h30, no Paço Municipal ,
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Patota Brinquedos
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020.
O representante da empresa, Sr. Kellison Ventura declara que O representante do
estabelecimento Kelyson Vitturi vem através desta Solicitar autorização para reabertura de
nosso comércio. Há empresa trabalha no ramo de brinquedos, especialmente nessa
situação atípica que estamos passando, trabalhamos com produtos para entretenimento
para as famílias e crianças, como jogos educativos e pedagógicos que ajudam na
manutenção do aprendizado, uma vez que as escolas estão fechadas, jogos de tabuleiro,
quebra cabeças infantis e também para adultos, muito procurado por pessoas da terceira
idade como um passa-tempo. Trabalhamos também com artigos para bebê como
banheiras, cadeiras de alimentação, cadeiras de segurança para automóvel. Nos
comprometemos em trabalhar com as portas semi-abetas, dentro das normas da vigilância
sanitária, utilizando e disponibilizando álcool gel para nossos clientes e funcionários,
também fazendo o uso de mascaras e mantendo o distanciamento de 2 metros, fazendo o
controle da entrada de uma 1 pessoa por vez e restringindo a entrada de crianças. Por se
tratar de uma loja de bairro não temos aglomeração de pessoas. Patota Brinquedos Av Dr
Teixeira de Barros, 367 - Vila Prado - São Carlos Agradeço a atenção e estamos a
disposição para maiores esclarecimento Kelyson Vitturi 16 99601-0627
Parecer : Indeferido o funcionamento, pois a atividade comércio em geral,prestação de
serviços e shoppings centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres esta vedada
pelo Decreto Estadual do Decreto Estadual nº 64.920, de 6 de abril de 2020, que
alterou o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e Decreto Municipal nº
166 de 21 de Abril de 2020
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