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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 159 

 

 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  Leandro Robertson Eirelli 

referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Leandro Robertson  alegou  que Bom dia, 

Venho atraves deste pela razão da necessidade de trabalhar, pois não entendi a interdição 

de meu estabelecimento. Meu trabalho não tem consumação no local, não tenho mesas, 

cadeiras, bancos, não tem aglomeração de pessoas, etc....tanto que...em duas datas 

diferentes, com fiscais diferentes, inclusive diretor responsável, foram até meu local de 

trabalho e constataram e me orientaram quais procedimentos deveríamos adotar e tomar 

para estar operando de acordo com as normas municipais do covid-19. Portanto, hoje dia 

09/04/20 as 21h44, um outro agente de fiscalização, falou que deveria fechar por tal 

motivo citado, o qual tenho tudo gravado, filmado, comprovando que tal feito, citação não 

procede. Então, peço a total gentileza e compreensão no caso, para que eu possa voltar a 

trabalhar com o sustento de minha família. Estou atendendo de acordo como fui orientado 

pelos fiscais presentes anteriormente, não discordando ou desobedecendo ordem nenhuma. 

Inclusive tem muitos estabelecimentos funcionando assim como eu estava. Comprei 

mercadorias para estocar vender no final de semana, tenho muitas contas a pagar. O 

prejuízo sera grande. Daí eu fico com prejuízo por falta de orientação correta dos fiscais 

anteirores ou por abuso do último fiscal? Pois, não consegui ver e entender onde e qual 

motivo da interdição impedindo de exercer minha atividade comercial. 

 

 

 Parecer :  Deferido parcialmente o funcionamento. Os comércios de bebidas 

e demais, como food truck e traillers em areas particulares e públicas somente poderão 

trabalhar pelo sistema delivery, sendo restrito o consumo, venda e retirada no local, 

conforme o disposto na Sentença prolatada nos autos do proc. 1002836-79.2020.8.26.0566 

- Mandado de Segurança, em trâmite perante ao Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo. 

 

 

São Carlos,  09 de Abril de 2020 
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