
                                  Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Departamento de Fiscalização 

                  
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  
Rua São Joaquim, 979 – Centro – Fone: (16) 3362-1303 – Fax: 3371-5646 – CEP: 13560-300 – São Carlos – SP. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 114 

 

 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 Comercial Eletrica Tanaka 

Ltda  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

    O representante do estabelecimento Nelson Berribili  informou que  o Representante 

do estabelecimento COMERCIAL ELETRICA TANAKA LTDA, estabelecida a Av. São 

Carlos nº 1553 – São Carlos/SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.335.841/0001-24  e inscrição 

Municipal 53.140, por se tratar do ramo de Comercio Varejista de Material Elétrico, onde 

os proprietários dependem exclusivamente dos rendimentos oriundo do estabelecimento 

ora fechado, em cumprimento ao decreto municipal 145 de 20 de Março de 2020, a 

referida empresa se compromete a seguir todas as normas estabelecidas pelo secretário da 

saúde. Se por formos autorizados a reabertura da empresa tomaremos o máximo de 

cuidado de higiene, tais como uso de máscaras, álcool em gel na porta da empresa, no 

balcão de atendimento e nos demais lugares onde posso haver necessidades dos mesmos, 

nos se comprometemos ainda reduzir o número de pessoas que possam adentrar ao 

estabelecimento ora mencionado. 

 

 

 

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

funcionamento e fotos do interior do local 

 

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

 

 


