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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 482 
 

 Aos 01 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 10h30, no Paço Municipal , 
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Lê Presentes referente ao 
cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sr.Eder Gainlourenço   declara que Venho 
encarecidamente solicitar a liberação da nossa loja a atender, assim como outros 
comerciantes estão atendendo com 1 porta aberta, e nós do lado de dentro da loja e 
entregando produtos na porta, com todas as medidas de proteção devidas, mas não irão 
adentrar na loja, minha filha irá atender do lado de dentro e somente entregar o produto e 
receber as contas dos clientes em débito, pois realmente minha loja é pequena, vendemos 
mascaras, incensos, velas, essência, pedras p terapias e óleo p banhos, pois tenho uma filha 
especial e não estamos conseguindo cumprir com nossos compromissos! Estou ciente de 
toda situação, e realmente o meu comércio e muito pequeno e menos comprometedor de 
lojas de chocolate e de flores! Então precisamos da compreensão de vcs!! Pois atendo 
muitos consultórios, clinicas e terapeutas. Att Eder Fernando Gialorenço 
 
 
Parecer : Indeferido o funcionamento, pois a  atividade comércio em geral,prestação de 
serviços 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 
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