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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

ATA DE JULGAMENTO 357 
 

 Aos 25 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 Plaspel Comercial Ltda 
Mereferente ao cumprimento do Decreto Municipal 169/2020. 

 
 

         O representante da empresa, Sr.Andre Antunes declara que  A Plaspel Comercial é 
especializada em embalagens, descartáveis, produtos de higiene e limpeza. Estes itens são 
utilizados pelas empresas que estão autorizadas para venderem para retirada e entregas 
(delivery) como restaurantes, lanchonetes, açougues, mercados, varejões, etc. Elas 
precisam dos produtos que oferecemos para viabilizar seu funcionamento.  Entre eles 
citamos sacos de papel, marmitex de isopor e alumínio, sacolas, desinfetantes, álcool, 
sacos de lixo, itens para procedimento como luvas, máscaras, touca entre outros. Ou seja, 
nossa empresa é necessária neste momento para suprir os itens utilizados para a 
quarentena. Tomaremos as medidas necessárias para evitar a contaminação: evitar 
aglomeração, controlar o número de pessoas atendidas, utilizar máscaras, álcool gel e 
controlar o distanciamento entre as pessoas. Sendo assim peço que sejamos autorizados a 
abrir nossa loja no sistema de quarentena vertical.  
 
 
 
Parecer :  Indeferido o funcionamento de portas abertas, pois a atividade de 
comercio em geral , academia prestação de serviços esta prevista como vedada no 
Decreto Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 
64881/2020 . As vendas poderão ser online e as entregas pelo sistema delivery 
 
 
São Carlos, 25 de Abril de 2020 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
 

Comissão Especial dos Assuntos da COVID- 19 
 
 


