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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 360 
 

 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 Comercial Sport Motors 
Ltda referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

      O representante da empresa,Sr. Felipe Vidotto declara que Bom dia, gostaria de 
solicitar a reabertura da Concessionária Esport Motor Ltda., comercializadora de 
motocicletas Honda, que fica localizada na Av. São Carlos, 736. Para que seja 
possibilitado o nosso retorno ao funcionamento, iremos cumprir todas as exigências 
sanitárias, mantendo 100% dos funcionários utilizando mascaras, disponibilizaremos a 
eles e a nossos clientes o álcool em gel 70%. E controlaremos o acesso de nossos clientes, 
permitindo o acesso ao show room para negociação de motos de apenas 2 pessoas por vez 
(que não estejam juntos). Fico a disposição para maiores esclarecimentos ou exigências, 
Felippe Vidotto (19) 99672-3883 ou  (16) 3368-3060. 
 
 
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 
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