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Senhor Governador, 

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo - Facesp e a Associação 
Comercial de São Paulo - ACSP cumprimentam Vossa Excelência pelas iniciativas adotadas no 
Estado para reduzir o impacto da pandemia do coronavírus que ameaça seriamente o país. As 
entidades estão certas de que Vossa Excelência estará atento à adoção de novas medidas, se assim 
exigir a situação. 

Permitem-se, no entanto, manifestar sua preocupação com o impacto econômico das 
restrições, que, embora necessárias, terão sobre as empresas, especialmente as de micro e pequeno 
portes, cuja situação de dificuldades é bastante séria em consequência da recessão que atingiu o 
Brasil nos últimos anos.  

Apesar do início da recuperação da economia observada a partir do ano passado, o ritmo de 
retomada das atividades ainda não foi suficiente para que as empresas menores pudessem se 
capitalizar e reduzir seu alto endividamento. 

A decisão de alguns Bancos, conforme comunicado da Febraban, de prorrogar por 60 dias o 
vencimento das dívidas das empresas é altamente positiva, e merece os aplausos da classe 
empresarial. 

A Facesp e a ACSP consideram, no entanto, que é insuficiente para resolver as dificuldades 
das micro e pequenas empresas, pelo que tomam a liberdade de solicitar que seja postergado o 
recolhimento dos impostos desses empreendimentos pelo tempo necessário à normalização das 
atividades econômicas, com posterior parcelamento dos valores acumulados no período. 

Na certeza de que Vossa Excelência dará a atenção devida à presente solicitação, as 
signatárias renovam protestos de elevada consideração.  

 
Alfredo Cotait Neto 

Presidente da Facesp e da ACSP 

Excelentíssimo Senhor 
João Doria 
Governador do Estado de São Paulo 
Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 
05650-905 – São Paulo - SP 

e-mail: gabinetedogovernador@sp.gov.br, secretariaparticular@sp.gov.br 
SG/JCM/cbc 


