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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 42 

 

 Aos 31 dias do mês de Março 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 SANTA LUZIA, 

referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020 

     

 O representante do estabelecimento Jose Eduardo Casemiro , alegou que Venho por 

meio deste, solicitar a vossa senhoria, a autorização para a abertura da Ótica Santa Luzia 

pelos seguintes motivos:: muita pessoas estão nos procurando para atendê-los devido às 

quebras de óculos, perdas e necessidades por se tratar de uma saúde visual assim não 

podendo, conseguindo ficar sem os óculos. Por isso consideramos esses serviços 

essenciais. Se formos autorizados a reabertura da empresa, tomaremos o máximo de 

cuidado de higiene., tais como: uso de máscara, álcool gel na porta da empresa, nas mesas, 

higienização nos produtos..Agora mesmo estou na empresa para entregar um óculos para 

uma cliente pois quebrou o óculos antigo e está desesperada pelo fato de não estar 

conseguindo enxergar bem e com sintomas de dor de cabeça.Aguardamos resposta. Desde 

já, muito obrigado.Att. José Eduardo Casemiro  

 

 

 

 

Parecer : : Indeferido até o parecer da Vigilãncia Sanitária,Departamento de 

Fiscalização e secretaria de Segurança Pública sobre o enquadramento ou não de 

óticas como serviços essenciais. Independente , o local poderá fazer entregas e 

serviços externos. 

 

 

São Carlos,  31 de Março de 2020 
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Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 

 

 


