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Com fundamento no Artigo 177 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, requer da Presidência da Mesa Diretora dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano
plenário, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso, Rogers Elizandro Jarbas, requerendo, informações pormenorizadas atinentes ao
Curso de Despachantes de Transito, com base nas seguintes indagações

Quais as instituições credenciadas no Estado, atualmente de acordo com a Portaria Nº1.
284/2014/GP/DETRAN/MT?
Quando foi realizado o ultimo Curso de Despachante de Trânsito? E qual a sua validade máxima?2.
Qual é o cronograma de Curso de Despachante de Trânsito para 2015?3.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade Requerimento que visa obter junto ao Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso, informações a acerca do ao Curso de Despachantes de Trânsito,
como forma de exercer a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, atribuída a esta
Casa Legislativa pela Constituição Estadual no artigo 26, inciso VIII, abaixo transcrito:

 

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...);

 

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;.

 

Este requerimento é de suma importância, pois, de posse das informações formalizadas pelo Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, esta Egrégia Casa terá subsídios para oportunizar aos
proprietários Despachantes e os demais profissionais os meios legais para que os mesmo venham exercer a
profissão legalmente, não dependendo de pessoas credenciadas que não atuam.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.
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