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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 501 
 

 Aos 02 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 08h30, no Paço Municipal , 
reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 
Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Max Gym Academia de 
Ginástica referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante da empresa, Sr.Alex Stefane declara que  Prezados, boa tarde. Tudo 
bem? Meu nome é Alex, trabalho no Doutor Contábil, que é o escritório de contabilidade 
que fazia a contabilidade para a empresa notificada via Auto de Interdição. Digo fazia a 
contabilidade pois a empresa descrita no Auto de Interdição, cnpj 17.392.704/0001-50, 
encontra-se baixada desde 04/06/2019, conforme pode ser observado no cartão de cpnj e, 
também, no cadastro junto a este respeitado órgão municipal. Por este motivo, ou seja, 
inexistência da empresa ora notificada, solicito o cancelamento do referido Auto de 
Interdição por entender ser nulo. Qualquer dúvida estou à disposição pelo telefone 
16.99612-5592. e 3371.2368. Sem mais para o momento, certo do deferimento por 
completo do requerido, coloco-me à disposição. Atenciosamente e no aguardo de um 
retorno. 
 
Parecer : Enviar copia do Alvará de Licença da empresa existente no local pelo email 
rt.penela@gmail.com tendo em vista a alegação do requerente. 
 
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.  
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