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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 162 

 

 Aos 09 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 C A AND MA 

Componentes Eletronico  referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 A representante do estabelecimento Vera  alegou  que venho através deste solicitar 

de vossa senhoria a liberação para a possível reabertura da CA AND MA 

COMPONENTES ELETRONICOS, pelo fato de ser uma empresa com atividade de 

reposição de insumos e  produtos eletrônicos e tem como seus clientes ativos a Santa Casa 

de São Carlos, Unimed São Carlos, Usp e outros que estão na frente de batalha contra este 

vírus e esta empresa vem sendo diariamente solicitada por estas entidades para 

fornecimentos de peças para conserto e manutenção de equipamentos inclusive os 

respiratórios, além de vender peças para empresas de manutenção de computadores, tvs, 

celulares e outros produtos estes que se tornou indispensável para a vida de quem esta em 

quarente regrados em suas residências. Certo do deferimento deste, pois um circuito de 

centavos que vendemos pode salvar uma vida ou mais. Desde já, muito obrigado. Att. 

VERA LUCIA CAPELLATO MELO 

 

 

 

     Parecer :  Indeferido o funcionamento de portas abertas  . Por se tratar de produto 

na are da saúde , deferimos funcionamento parcial, atendendo somente, por meio 

eletrônico ou por entregas, e a entrega no local do pedido. 

 

São Carlos,  09 de Abril de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
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