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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 359 
 

 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 Pira Móveis referente ao 
cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 

         O representante da empresa, Sr.Rogerio declara que  Baseado em várias decisões já 
tomadas para abertura de alguns comércios, seguindo as restrições de atendimento e 
levando em consideração tamanho do estabelecimento, numero de pessoas por m2, entre 
outras, venho, respeitosamente, solicitar a abertura do meu comércio, não baseada apenas 
no segmento que ele se enquadra (móveis para escritório), mas sim nos critérios de 
segurança que são exigidos para os segmentos já liberados.. No meu caso, e acredito que a 
maioria dos lojistas do meu segmento, os espaços são amplos, ventilados e com 
pouquíssimo fluxo de pessoas, assim, consequentemente, segue o principal indicativo para 
a não proliferação do vírus que é a aglomeração de pessoas. Baseado nesses critérios da 
facilidade que seria manter o distanciamento e a não aglomeração de pessoas e, com outras 
medidas de fáceis aplicação, como o uso de mascaras, higienização, disponibilidade de 
álcool em gel, e outras que julgarem necessária, solicito a possibilidade de abrir, com as 
restrições necessárias, o mais breve possível. Obrigado 
 
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 . As 
vendas poderão ser online e as entregas pelo sistema delivery 
 
 
São Carlos, 25 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
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