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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 102 

 

 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  Mania kar Multimarcas 

Epp referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

     

 O representante do estabelecimento Lennon Santana  alegou que   a empresa Mania 

Kar vem através de seu proprietário o senhor Lennon Santana, representada por seu 

advogado Rodrigo Carlos Zambrano OAB/SP 395.988, apresentar o pedido para liberação 

de funcionamento controlada, nesta época da pandemia instalada no mundo todo, 

conforme pedido a seguir. A empresa solicitante, trata-se de uma revendedora de veículos, 

a qual seu funcionamento é de extrema importância para população de São Carlos, que não 

pode ficar sem a possibilidade de aquisição de veículo de transporte automotor, em razão 

da própria saúde do indivíduo que necessite de transporte para necessidades médicas. Com 

o isolamento social, ocorreu naturalmente a redução da oferta de transporte público, como 

também as pessoas estão optando por meio de transporte próprio, para evitar assim os 

ambientes fechados com diversas pessoas. Neste sentido, é necessário a liberação para 

funcionamento controlado da empresa solicitante.  Sabemos da importância da pandemia 

de conhecimento notório, instalada no mundo em decorrência da pandemia mundial de 

CID B34.2, que se trata da Infecção por Coronavírus de localização não especifica, de 

identificação como Covid-19. Tanto é que a empresa solicitante, esta pronta para cumprir 

com todas as determinações sanitárias para evitar o contagio e proliferação desta 

patologia, por algumas medidas, que seriam o atendimento com uso de material 

descartável como mascaras e  luvas, utilização de desinfetantes e álcool gel e liquido 70%, 

para higiene do ambiente e dos possíveis consumidores. Também será limitado o 

atendimento a um cliente por vez, sendo que a entrada será parcialmente bloqueada para 

evitar aglomerações, também esta sendo higienizado os veículos, bem como na 

disponibilização de papel filme, para evitar contato com volante, cambio e banco de cada 

veículo. Outro ponto, a empresa gera alguns empregos na nossa cidade, e caso ela 

permaneça fechada, possivelmente irão ocorrer a demissão de seu pessoal, pela ausência 

de recursos no pagamento dos obreiros, que dependem economicamente desta 

empresa.Neste sentido, vem solicitar a liberação do seu funcionamento controlado, para 

assim não deixar de atender a população, garantindo o direito na aquisição de veículos, 

proporcionando o direito de ir e vir, de maneira individual e segura, além da preservação 

do emprego dos trabalhadores desta empresa. 

 

Parecer : Indeferido, pois a atividade de comercio esta prevista como vedada no 

Decreto Municipal 140/2020 e Decreto Municipal 145/2020. O local poderá realizar 

as vendas online( sites e aplicativos) e realizar a entrega do veículo na casa do 

comprador 
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