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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

 

ATA DE JULGAMENTO 74 

 

 Aos 02 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 Santa Luzia  referente 

ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 O representante do estabelecimento Jose Eduardo Casemiro alegou que  Venho por 

meio deste, pedir a vossa senhoria a liberação para a possível reabertura da Ótica Santa 

Luzia pelo fato de ser um serviço essencial para as pessoas se tratando de saúde 

visual.Muitas pessoas entraram em contato com a gente pois aconteceu incidentes como 

quebras de óculos, perdas, assim apresentando dificuldade para enxergar bem, sintomas de 

dor de cabeça, dor nos olhos, entre outras coisas.Ontem dia 31/03/2020 , compareci a 

empresa para entregar um óculos que estava pronto pois a cliente não estava mais 

conseguindo ficar sem óculos.Peço que analisem com carinho e se for possível a 

reabertura da empresa, tomaremos o máximo de cuidados e higienização necessária para a 

proteção de todos, usando todos os meios e recursos necessários.Desde já, muito 

obrigado.Att. José Eduardo Casemiro Ótica Santa Luzia  

 

 

 

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, e a retirada do produto na 

loja, individualmente com portas fechadas. Atendimento individual. 

 

Esse julgamento anula os anteriores em relação a atividade ótica. Todas as óticas 

devem seguir esse procedimento. 

 

São Carlos,  02 de Abril de 2020 
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