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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 547  
 

 Aos 08 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 Eletrônica Tahara   
referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          A representante da empresa, Sra. Aqui Tahara  declara que  Ardilei Tahara alegou 
que Eu, ADIRLEI AQUIO TAHARA responsável pela empresa, Eletrônica Tahara 
LTDA-ME, venha solicitar a autorização para a abertura do meu comércio dentro das 
regras exigidas pela secretária municipal de saúde, pois sou prestador de serviço de 
produtos eletrônicos considerados de primeira necessidade e de grande importância para 
entretenimento nesse momento de isolamento social. Exemplo:: aparelhos de Televisão, 
forno micro-ondas, áudio e etc.....SOU autorizado tambem na cidade da marca Panasonic e 
faço reparo para empresas DE SEGURANÇA NA CIDADE e DA AREA DE SAÚDE 
TAMBEM  , , solicito trabalhar apenas com meia porta aberta e atendendo 1 pessoa por 
vez , .. Grato pela compreensão, no aguardo de um retorno,..... já enviei o ALVARA DE 
FUNCIONAMENTO PARA O EMAIL DO RODOLFO , SOBRE A ATA 185 , 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12658   Obrigado 
 
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:  
 
Vedado o comercio e exposição de produtos  .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 apresentar plano de trabalho 
 
 
 
 
 
São Carlos, 08 de Maio de 2020 
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