ADMINISTRAÇÃO
CI N.º 26/2020 Gestão 2019-2021

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020

Prezados Condôminos

O Condomínio Residencial Canachuê, neste ato representado
pela síndica DÉBORA FERREIRA PINTO, visando a saúde e segurança de
todos e em observância ao DECRETO Nº 8.066, de 21 de agosto de 2.020 e
DECRETO Nº 8.084, de 02 de setembro de 2020 Municipal de Cuiabá, a
administração informa que no dia 15 de outubro de 2020 em reunião com os
membros do Conselho Consultivo e Corpo Diretivo cujo tema principal foi
Definir Regras para Liberação do uso da piscina a partir do dia 28 de Outubro
de 2020, que será da seguinte forma:
A administração liberará 20 Autorizações enumeradas para cada período,
segue cronograma:
Dia 28/10/2020 Piscina Aberta
Horário 9h as 11h – 20 Moradores
Horário 11h as 11h20 reservado para sanitização
Horário 11h20 as 14h – 20 Moradores
Horário 14h as 15h Piscina Fechada
Horário 15h as 15h20 reservado para sanitização
Horário 15h20 as 18h – 20 Moradores
Horário 18h as 18h20 reservado para sanitização
Horário 18h20 as 21h - 20 Moradores.
OBS:
1. O agendamento poderá ser realizado na Administração a partir do dia
26/10/2020.

2. O agendamento será realizado de forma presencial na administração
não sendo permitido reserva através de e-mail, WhatsApp, etc.
3. O agendamento será apenas no horário comercial e não será liberada
autorização sábado após as 12 horas, domingo e feriado.
4. A reserva de uso da piscina será realizada por ordem de chegada,
podendo o morador reservar apenas um horário por vez, sendo vedado
a reserva para os outros horários antes de utilizar o horário reservado.
5. O morador que não respeitar horário de saída da piscina não poderá
agendar novo horário até 30/11/2020 quando haverá nova reunião do
Conselho.
6. Enquanto durar a pandemia não será liberado autorização para uso da
piscina por terceiro (hóspede).
7. Durante este período todas as mesas, cadeiras e guarda-sol serão
retirados.
8. As esteiras serão fornecidas mediante solicitação ao colaborador da
Piscina.
Informo que as decisões do Conselho são válidas até 30/11/2020 quando
será realizada nova reunião ou a qualquer momento por decreto municipal.
QUADRA DE ESPORTE: A quadra de esporte apenas será liberada após o
termino de manutenção das telas por decisão dos membros do Conselho
Consultivo e Corpo Diretivo. Neste sentido sem previsão para liberação.
Aproveito para informar que por motivos econômicos não foi possível agendar
uma segunda Assembleia no mês de outubro/2020 sendo que a próxima
Assembleia será realizada no mês de novembro/2020.

Certo de vossa compreensão e colaboração, agradecemos.

Débora Ferreira Pinto
Síndica

