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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 448 
 

 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 da empresa  Condominio Shopping 
Center Iguatemi São Carlos referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

           O representante da empresa, Sr. Eduardo Lovo declara que  São Carlos, 25 de abril 
de 2020. Ilmo. Sr. Airton Garcia Ferreira Prefeito do Município de São Carlos 
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (novo Coronavirus), nos termos 
declarados pela Organização Mundial de Saúde; Considerando as recomendações nos 
diversos decretos que foram publicados neste Município, que dispõem sobre a adoção de 
medidas temporárias de prevenção à disseminação do Coronavirus (COVID-19); 
Considerando as regras de utilização de álcool gel 70%, de máscaras pelas pessoas, o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, a limpeza de superfícies, ventilação 
e limpeza dos ambientes como forma de prevenção do Coronavirus (COVID-19); É a 
presente para requerer a V.Sas. autorização para, a partir de 28 de abril de 2020 , praticar 
relações comerciais por meio de aplicativos, internet, com serviços de entrega delivery e 
Drive Thru . Informamos que essa modalidade de transação comercial funcionará de forma 
organizada e em local próprio destinado para retirada dos produtos, respeitando-se 
integralmente todas as recomendações indicadas no terceiro considerando. Essa prática 
tem sido utilizada com sucesso em outros empreendimentos do grupo Iguatemi. Por todo o 
exposto e confiante no trabalho sério e responsável que será praticado, requeremos o 
deferimento do pedido para o fim de autorizar o Condomínio Shopping Center Iguatemi 
São Carlos a praticar o comércio por meio de aplicativos com delivery e drive Thru, para 
as operações lá instaladas. Colocamo-nos à disposição para prestar eventuais 
esclarecimentos a respeito do projeto desenhado para essa forma de atuação. Sendo o 
cumpria para o momento, subscrevemo-nos atenciosamente. Condomínio Shopping Center 
Iguatemi São Carlos Eduardo Lovo Schmidt Gerente Geral  
 
 
Parecer :  Indeferido o funcionamento, pois a  atividade comércio em geral, de serviços 
de alimentação de consumo no interior do local, restaurantes, lanchonetes; bares; 
academias; cinemas; clubes de lazer; casas de festas e eventos; boates; buffet em geral e 
shoppings centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres esta vedada pelo 
Decreto Estadual do Decreto Estadual nº 64.920, de 6 de abril de 2020, que alterou o 
Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e  Decreto Municipal nº 166 de 
21 de Abril de 2020. 
 
 
São Carlos, 29 de Abril de 2020 
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