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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 105 

 

 Aos 07 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  Jose Luis Turi Martinez 

Me referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

    O representante do estabelecimento Jose Luis Turi  alegou que em respeito ao decreto 

estadual e municipal estamos com o nosso estabelecimento comercial completamente 

fechado. Sem atendimentos presencial e/ou pelo delivery. Vendemos produtos de higiene 

pessoal como luvas, máscaras, álcool gel, sabonete em barra e líquido, produtos 

higienizantes e bactericidas. Além de shampoos e tinturas de cabelo profissionais, acetona, 

algodão, água oxigenada, cremes corporais, desodorantes e uma grande variedade de 

produtos de cuidados pessoais, etc. Portanto solicito a liberação de fluxo controlado de 

pessoas dentro do estabelecimento, de entregas pelo delivery e e-commercy.  

Atenciosamente, Jose Luis Turi Martinez 

 

 

 

 Parecer :  estabelecimento enviou por email o Alvara de Licença constando a atividade 

de comercio varejista de bijuterias,cosméticos e higiene. 

 

Após três semanas de quarentena observamos que não existem, mais a  falta de produtos 

de limpeza. O controle de aglomerações de pessoas deve ser controlado pela 

Municipalidade. Portando essa atividade no momento não é essencial para a cidade. 

Existe uma variedade na sua maioria de produtos diversos. Porém as vendas podem ser 

realizadas online por entregas. INDEFERIDO O PEDIDO. 

 

 

 

São Carlos,  07 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


