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Moção :: Moção de Aplausos: 40 / 2022

Os Vereadores André dos Anjos, Tucano, Alirio Bacca, Prof.ª Almira e Emerson Sapo da Câmara
Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais,
encaminham, MOÇÃO DE APLAUSOS, a ACE – Associação Comercial Industrial e Agropastoril
de Chapadão do Sul, pela inauguração da sua nova sede.
É de conhecimento público o relevante trabalho prestado pela ACE no município, seja pelas ações
de valorização do comércio promovidas pela associação, ou mesmo pelo apoio dado aos
comerciantes locais, fazendo sempre o possível para garantir bons negócios tanto para o comércio
quanto para os consumidores.
Também é de conhecimento de muitos, a luta que a ACE sempre enfrentou na busca por uma sede
própria, com espaço mais amplo e que pudesse oferecer mais comodidade aos comerciantes
associados que usufruem dos serviços oferecidos pela associação. E neste ano de 2022 a ACE
conquistou o que sempre almejou, a inauguração da sede própria, graças a um trabalho
desempenhado com muito afinco pela sua diretoria.
Esta Casa de Leis entende que o trabalho realizado com determinação e afinco garante resultados
positivos e a certeza de objetivos alcançados, e foi com essa determinação que a ACE se empenhou
em mudar sua realidade e construir sua sede própria, inaugurada neste ano.
Considerando ainda os desafios enfrentados todos os dias pelo comércio local, principalmente em
um cenário ainda abalado por conta da pandemia, que prejudicou a economia local e afetou
diretamente o comércio, este parlamento entende que a inauguração da sede própria é o troféu que
a referida associação recebe hoje pelo esmero empenhado ao comércio local durante a pandemia do
COVID-19.
Diante de tantas lutas e superando todos os desafios que surgiram nos últimos dois anos e neste
momento iniciando um novo ciclo para a Associação Comercial com sua nova sede, almejada,
planejada e que hoje torna-se realidade, a Câmara Municipal de Chapadão do Sul reconhece e
parabeniza a ACE pelas suas conquistas.

Sala das Sessões, 21 de março de 2022
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