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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 147 

 

 Aos 09 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 Serwal Serviços de 

Alimentação Ltda referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 A representante do estabelecimento Karina Pinheiro  alegou  que Prezados(as) 

Senhores(as):Servall - Serviços de Alimentação Ltda me, inscrita no CNPJ sob nº 

19.329.924/0001-64, localizada na Rodovia Washington Luiz, Km 230,3, Box 2, Jardim 

Maracanã, CEP 13.571.-291, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. 

Karina Casagrande Pinheiro Recchia, isncrita no CPF sob nº 269.271,758-90, vem por 

meio deste requerer autorização para funcionamento temporário pelos motivos que passa a 

expor::Primeiramente, cumpre informar que a requerente trata-se de uma cafeteria que 

trabalha com o comércio de produtos alimentícios, tais como: lanches, salgados, bebidas, 

etc..... sendo sublocatária de um espaço no interior da loja Havan de São Carlos.Tendo em 

vista que a loja Havan obteve junto a este r. Comitê e Prefeitura Municipal de São Carlos, 

uma autorização para funcionamento temporário a partir 08/04/2020, com a finalidade de 

venda do estoque de ovos de Páscoa e, considerando que a ora requerente trabalha com o 

comércio de produtos alimentícios, bem como por estar sediada no interior da referida loja 

Havan,  vem requerer de Vossas Senhorias autorização para funcionamento temporário, 

esclarecendo, antecipadamente, que estará em funcionamento somente com os serviços de 

delivery ou, ainda, com retirada dos produtos no balcão, somente para viagem, 

obedecendo os padrões estabelecidos pela ANVISA e OMS, não permitindo o consumo 

local.Nestes termos,Pede e espera deferimento. São Carlos/SP,  07 de abril de 2020. 

Karina Casagrande Pinheiro Recchia Sócia administradora 

 

Parecer :   :Deferido parcialmente o  funcionamento do local com as portas fechadas 

somente como delivery, sendo vedado a retirada no local 

 

 

 

São Carlos,  09 de Abril de 2020 
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