Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

Exmo. Senhor,
ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC

MOÇÃO DE APELO Nº 005/2020

O Vereador abaixo assinado, Fernando Ott e demais vereadores apoiadores,
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Colendo Plenário, apresentam e
requer seja encaminhada MOÇÃO DE APELO, ao Governador do Estado de Santa
Catarina, Senhor Carlos Moisés da Silva e ao secretário do Estado da Infraestrutura e
Mobilidade, Major da Polícia Militar de Santa Catarina, senhor Thiago Vieira, com as
seguintes considerações e termos:
Considerando que as empresas de transporte escolar, transporte universitário
e de turismo estão parados desde o primeiro momento em que o governo do estado de
Santa Catarina decretou medidas de isolamento e distanciamento social para evitar a
disseminação do novo coronavírus, Covid-19, entre as pessoas. Suspendendo as aulas
presenciais e o transporte coletivo, funções que até o momento não têm previsão de
retorno, trazendo incertezas e angústias aos empresários prestadores destes serviços;
Considerando que, à medida que o transporte parou, também não há retorno
financeiro para essas empresas, que continuam com compromissos empregatícios e
outros como impostos públicos e taxas: IPVA, INMETRO, DETER (taxa mensal) e
ANTT (taxa anual) que devem e precisam ser honradas, sob pena de multa e outras
penalidades previstas em lei. Assim, precisamente haverá reflexos negativos por um
longo período neste setor;
Considerando que ônibus na área de turismo só podem circular aqueles com
até 15 (quinze) anos de fabricação. Os ônibus que vão sair de circulação foram
investimentos de toda uma vida do micro empresário, CUJO ÔNUS É ELEVADO;
Considerando as vistorias periódicas do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO nos veículos para fins de controle e qualidade do
veículo.
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Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
REQUER MOÇÃO DE APELO no seguinte termo:
A CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, ACATA PROPOSIÇÃO DO VEREADOR FERNANDO OTT, que APELA
ao Governador do Estado de Santa Catarina, Senhor Carlos Moisés da Silva e ao
secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Major da Polícia Militar de Santa
Catarina, senhor Thiago Vieira, que busquem mudanças nas regras que definem
o prazo de vida útil de ônibus coletivos ampliando o limite de circulação para 20
(vinte) anos a partir da fabricação. E se isente as empresas de ônibus e transporte
coletivo das taxas cobradas pelo Departamento de Transporte e Terminais DETER pelo período do decreto que restringe o transporte coletivo.
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