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ATA DE JULGAMENTO 437 
 

 Aos 29 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 do estabelecimento São Carlos Clube 
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

           O representante da empresa, Sr. Marco Antonio Partel  declara  que Em virtude do 
fechamento do São Carlos Clube mediante pandemia do COVID19, viemos por meio desta 
carta, solicitar à Vossa Senhoria que analise a viabilidade de liberar parcialmente as 
atividades ao ar livre no São Carlos Clube. 
 

Nossa proposta é abrir o clube apenas para atividades ao ar livre e sem contato 
físico, no período das 7h às 10h para associados com idade acima de 60 anos e, demais 
idades a partir das 10h até 21h. Contamos atualmente com pontos de álcool em gel em 
todos os locais do clube, contudo, nos comprometemos a intensi�car a limpeza de nossos 
ambientes e também de �scalizar a quantidade de pessoas presentes, a �m de evitar 
aglomerações. Cumpre-nos observar que a prática de esportes aumenta a imunidade e 
promove equilíbrio emocional, o que é primordial nesse momento que estamos vivendo. 
 
Sem mais, registro meus votos de reconhecimento e agradecimento pelos esforços 
empreendidos por Vossa Excelência no combate desta Pandemia. 
 
Parecer : Indeferido o funcionamento, pois a atividade de clubes, academias,  
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.  
 
 
São Carlos, 29 de Abril de 2020 
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