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 006/2020

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 Presidente da República do Brasil,
Senhor Jair Messias Bolsonaro e ao Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT senhor Mário Rodrigues Júnior Moção de apelo com as seguintes
considerações e termos
Considerando que as empresas de transporte coletivo, transporte escolar,
universitário e de turismo estão parados desde o primeiro momento em que foram
decretados, pelos governos, 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 a taxa cobrada pela ANTT, por veículo, é elevada e o setor
está em plena crise financeira, pois os trabalhos foram interrompidos e com a
interrupção as empresas não contabilizam nenhuma receita, apenas despesas;
Considerando que muitas empresas são de pequeno porte, microempresários,
e, muitos ainda necessitam quitar veículos que foram adquiridos por empréstimos
bancários;
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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 Presidente da República do Brasil, Excelentíssimo Senhor Jair Messias
Bolsonaro e ao Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Senhor Mário Rodrigues Júnior para que se sensibilizem com os empresários do
ramo de transportes coletivos e isentem as empresas da taxa cobrada pela ANTT,
por veículo, no ano de 2020.

_______________________
Fernando Ott
Vereador autor, MDB
________________
Adriano Klein
Vereador, MDB

____________________
Darci José de Souza
Vereador PSB

__________________
Mário Ribeiro de Freitas
Vereador PP

___________________
Mário Heck
Vereador PSD

____________________
Sérgio Antônio Suzin
Vereador MDB

__________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora PT

___________________
Noiri João Kosmann
Vereador MDB

____________________
Sírio Assmann
Vereador do MDB
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