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OFÍCIO Nº. 015/2020
Arcos, 30 de Março de 2020
Ao,
Exmo Sr. Denílson Teixeira
Prefeito de Arcos MG

A Associação Comercial e Empresarial de Arcos – ACE Arcos – reconhecendo todo o esforço
empreendido pelo governo municipal, no intuito de preservação da vida e dos seus cidadãos no
enfrentamento ao COVID19, mas também ciente da necessidade de se preservar os postos de
trabalho, vem, em defesa do empresariado arcoense, propor e pleitear a adoção das seguintes
medidas, a fim de propiciar a retomada da economia em nosso município:
a) Inserção de prazo de validade no decreto para que tenhamos um horizonte e planejamento
na retomada da força de trabalho;
b) Retorno do comércio gradualmente conforme um plano de retomada e seguindo todas
normativas e instruções da secretaria de saúde e OMS;
c) Liberação imediata para o comercio trabalhar com delivery e disk-busque. Seguindo
orientações do decreto Estadual em vigor;
d) Intensificação das barreiras sanitárias, principalmente junto às grandes empresas e ao fluxo
de caminhões.
A partir do atendimento aos pleitos e requerimentos supramencionados, acreditamos que o
equilíbrio entre a preservação da vida e a manutenção do ciclo produtivo e econômico estarão
sendo alcançado pelas políticas públicas municipais.
No último final de semana foi realizada uma pesquisa entre nossos associados sobre a
retomada do comércio local, sendo que mais de 77% dos participantes apoiam o retorno do
comércio. Segue em anexo o gráfico gerado pela pesquisa.
Novamente, nos colocando à disposição para o que for necessário, reiteramos o interesse
por contribuir com a superação da crise atual de forma presente e colaborativa.

Coordialmente,
_________________________________
Ivis Andrade
Presidente ACE ARCOS
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ANEXO 1: Gráfico da pesquisa entre os associados ACE Arcos

