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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado ao Presidente do Departamento de Trânsito de
Mato Grosso - DETRAN/MT, Sr. Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos, solicitando informações acerca do que
segue:

I. Todas as sedes do Detran contam com uma banca fixa de examinadores para a aplicação da prova
prática?; 

II. Quais cidades não possuiem examinadores para a aplicação da prova prática?;

III. Quais medidas o Detran vai tomar nas cidades onde não possuiem examinadores?; 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, através de informações recebidas por instrutores das
autoescolas, que os testes práticos para obtenção da primeira habilitação estariam suspensos, por falta de
examinadores práticos nos municípios de Feliz Natal, Vera, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Tapurah,
Marcelândia, Aripuaná, Colniza, Nova Ubiratã, Nova Canaã, Nova Bandeirantes, Paranaita, Carlinda, São
José do Rio Claro, Tabaporã, Ipiranga do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo. 

Faz mais de 12 meses sem ter a prova prática para a conclusão do processo de obtenção da 1º habilitação,
e alguns desses municípios não possuem testes de mudanças de categoria. 
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A falta do teste de mudança de categoria pode gerar inúmeros prejuizos, pois nas pequenas cidades do
interior, o transporte de carga precisa de muita mão de obra e essa mão de obra precisa de uma carteira
especifica muitas vezes.

Vale ressaltar que as medidas de contenção do governo de Mato Grosso ao Covid-19 vem afetando
diretamente as autoescolas dos municípios de Mato Grosso, que por não conseguirem dar continuidade aos
processo de habilitação de seus alunos acabam comprometendo a renda de seus instrutores que, em muitos
casos, tem com esta profissão a renda familiar principal.

Ademais, não apenas as autoescolas e seus instrutores estão sendo prejudicados por esta suspensão da
prova prática, mas também seus próprios alunos que, como se sabe, possui um período equivalente a 12
meses para concluir o processo de habilitação.

Ou seja, a paralisação das atividades do Detran refletem diretamente no período que os alunos possuem
para concluir o processo.

Assim sendo, levando em consideração esses números alarmantes, bem como os prejuízos às autoescolas,
aos seus instrutores e a seus respectivos alunos, apresento Requerimento de Informação para ser enviado
ao Presidente do Departamento de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, Sr. Gustavo Reis Lobo de
Vasconcelos, solicitando informações acerca do que segue:

I. Todas as sedes do Detran contam com uma banca fixa de examinadores para a aplicação da prova
prática?; 

II. Quais cidades não possuiem examinadores para a aplicação da prova prática?;

III. Quais medidas o Detran vai tomar nas cidades onde não possuiem examinadores?; 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Janeiro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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