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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 356 
 

 Aos 25 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 Estudio Mulher que Treina 
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 

         A representante da empresa, Sra. Mirella Bispo declara que  Sou responsável e 
professora de uma academia para mulheres no bairro Cidade Aracy. Venho por meio 
desse, solicitar a liberação das atividades ou parte delas na academia: Studio Mulher  - Se 
trata de um estabelecimento  pequeno que nao comporta muita gente,  bem arejado( 4 
portas).  Garanto seguir todas as recomendações e normas de higienização  orientadas e 
manter o afastamento necessário entre as alunas  - sendo o caso diminuir ainda mais o 
número de alunas em aulas se necessário , respeitando a metragem de distânciamento 
indicada. Dependo muito da renda do meu estabelecimento, ( tenho bebe de 8 meses, casa 
e carro para pagar, alem  de outras respossabilidades do estabelecimento e particulares) e 
corre se o risco de nao receber o auxilio emergencial  do governo devido a declaração de 
imposto não atender  o valor anual necessário, ou seja, passar o valor  estabelecido pelo 
governo.  Meu esposo está trabalhando picadinho, ou seja o salario estara sendo reduzido -  
Solícito encarecidamente e com extrema  urgência  a liberação do meu estabelecimento 
para voltar ao trabalho. Desde já agradeço à  atenção   Att.  Mirella C. B. Ramos  
 
 
Parecer :  Indeferido o funcionamento de portas abertas, pois a atividade de 
comercio em geral , academia prestação de serviços esta prevista como vedada no 
Decreto Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 
64881/2020  
 
 
São Carlos, 25 de Abril de 2020 
 
________________________________          _________________________________ 
 Secretaria Municipal de Habitação                Procuradoria Geral do Município 
 e Desenvolvimento Urbano 
 
 
  _____________________________             __________________________________ 
 Câmara Municipal de São Carlos                  Sociedade Civil 
 
 
 



                                  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 
 

_________________________________________ 
Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
 
 


