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ATA DE JULGAMENTO 270 
 

 Aos 23 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 Martins de 
Oliveira Automóveis referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 O representante da empresa, Sr.Leandro , informa que boa tarde Eu sou o Leandro 
da Stop Car Veículos , CNPJ: 09.390.755/0001-14,   , situado da Rua Raimundo Corea 
n°1078 na cidade de São Carlos-SP Inscrição Estadual: 637.307.824.117 Inscrição 
Municipal: 53775 Gostaria de pedir o recurso , para poder abrir a loja, com todas as 
recomendações possível, uso de mascara eu e o funcionário, uso de luvas e álcool em gel 
aqui na loja, permitindo a entrada de apenas 1  cliente para poder ver os carro, vamos 
higienizar tb todos os carros.. Sabemos q tem q fazer tudo certinho. Então venho pedir por 
favor para deixar nós abrir com toda a responsabilidade! Obrigado Leandro Stop Car 
Veículos  , Fico no Aguardo 16 98845-2811 
 
Parecer : Deferido parcialmente o funcionamento de acordo  com  a Deliberação 3, 
de 24-3-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 
3° do Dec. 64.864-2020 do Governo do Estado de São Paulo com as seguintes 
restrições: 
 
A quantidade mínima e rodizio de funcionários com distanciamento obrigatoriedade uso de 
mascaras, álcool gel e demais normas sanitárias e atendimento agendado de uma pessoa 
de cada vez e funcionamento com as portas fechadas.O local devera solicitar autorização 
especifica e apresentar plano de trabalho. 
 
 
São Carlos, 23 de Abril de 2020 
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 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
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 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
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