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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 222 
 

 Aos 22 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 Gradin& Gramp Produtos 
Agropecuários Ltda referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 O  representante do estabelecimento Reginaldo Gradin  alegou que  Pedimos a 
avaliação e solicitação para reabertura da loja Garden Brasil  Nosso CNAE:: 47.89-0-02 
comercio varejista de plantas e flores naturais; /e 01.61-0-99 Atividade de apoio a 
agricultura onde avaliamos a seguinte situação: Na portaria Nº116, de 26 de março de 
2020 artigo 1º diz que "São considerados essenciais á cadeia produtiva de alimentos, 
bebidas e insumos agropecuários dentre outros, os seguintes produtos, serviços e 
atividades": VI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e doenças dos 
animais;X - estabelecimentos para produção de insumos agropecuários, sendo eles 
fertilizantes, defensivos, sementes e mudas... XI - estabelecimento para fabricação e 
comercialização de maquinas, implementos agrícolas e peças para reposição;     
Atendemos áreas da construção cível no fornecimento de gramados e pisos drenantes de 
cimento para obras Gostaríamos que avaliassem as áreas de atuação acima para que 
atendêssemos tomando todas as precauções estabelecidas no regulamento sanitária 
vigente.Desde Ja Muito Obrigado 
 
 
Parecer : Indeferido o funcionamento de portas abertas, pois a atividade de comercio 
em geral e prestação de serviços esta prevista como vedada no Decreto Municipal 
140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 64881/2020. O local poderá 
fazer as entregas nos locais contratados e sistema de atendimento por telefone e 
online. 
 

São Carlos, 22 de Abril de 2020 
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 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
 
 
  _____________________________             __________________________________ 
 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
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