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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 646 
 

 Aos 19 dias do mês de Maio 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 Padua Abud ltda  
para todos referente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

          O representante do estabelecimento, Sr. Paulo Abud declara que Venho pedir autorização 
para abertura de nossa empresa, situada no bairro Cidade Aracy. Somos uma loja de variedades, o qual vendemos 
produtos de utilidades domésticas em geral, e alimentos. Nosso estoque e venda é 60% de alimentos, onde 
vendemos com preço único de 1,00 nossos produtos; o que ajuda muito a população do bairro, principalmente as 
mais carentes. Ficamos o mês todo de abril fechados, e perdemos muita mercadorias por vencimento. Desde o 
dia 04 de maio, quando reabrimos, procuramos deixar apenas 5 pessoas por vez na loja; só entra com máscaras e 
respeitando a distância mínima de 2,00mts na porta da loja.  Fomos orientados pelos fiscais do Proncon, que 
foram lá ontem a pedir essa autorização e aguardar a vistoria de vocês na loja, para averiguação das informações 
que passei aqui.  Fico no aguardo de uma posição e agradeço desde já... Evandro Rezende de Pádua Sócio-
administradorPádua &amp; Abud Ltda CNPJ:21.104.061/0001-79 Shopping do 1 Real Rua Sinval Bernardo, 496 ou 
pra achar mais fácil:av. Vicente Laurito, 496 Bairro Cidade Aracy São Carlos-SP 
 
 
 
PARECER: Indeferido o funcionamento até que haja a comprovação de que o 
estabelecimento se enquadra como  supermercados e congêneres os estabelecimentos 
responsáveis por atividade essencial de venda de gêneros alimentícios, com os quais se 
garantem a segurança alimentar e a saúde da população,conforme Deliberação 7, de 1º-4-
2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.864-2020.Emviar o Alvara pelo email rt.penela@gmail.com 
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