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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 127 

 

 Aos 08 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 Ótica Visual referente ao 

cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

     

 O representante do estabelecimento Adriano de Lima alegou que Mui 

respeitosamente, venho através desta solicitação, requerer o funcionamento do meu 

estabelecimento comercial, inscrito no CNPJ 23.658.112/0001-30 código CNAE 47.74-1-

00 - Comércio varejista de artigos de óptica; . Estabelecido na RUA JESUÍNO DE 

ARRUDA, 1903 - CENTRO ; Solicitação esta para que se cumpra a entrega de alguns 

exemplares prontos aos nossos clientes,  para a finalidade de pequenos consertos óticos e 

venda. Entendendo que este estabelecimento comercial, seja necessário ao bem comum e a 

saúde da população em geral.  Certo de vossa compreensão; Solicito deferimento. 

ADRIANO WANDERLEY DE LIMA 

 

 

 

 

Parecer : Deferido o funcionamento parcialmente . Por se tratar de produto na área 

da saúde , com receita médica, entendo que tenho seu funcionamento parcial, 

atendendo somente receita médica, preferencialmente por meio eletrônico ou por 

entregas, e a retirada do produto na loja, caso necesário,individualmente com portas 

fechadas. Atendimento individual 

 

 

 

São Carlos,  08 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


