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Estabelece  a  reciclagem  obrigatória  dos
profissionais que trabalham com a formação de
condutores.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Os examinadores,os diretores e instrutores dos centros de formação de condutores, bem como todos
os demais profissionais que atuem na formação, aperfeiçoamento ou reciclagem de condutores, deverão
participar de cursos de atualização em trânsito em intervalos não superiores a 5 (cinco) anos.

§ 1º Os cursos serão disponibilizados em frequência semestral, com carga horária mínima de 40 horas.

§ 2º O conteúdo dos cursos de atualização será redefinido em períodos de, no máximo, 5 (cinco) anos.

Art. 2º Os profissionais que exerçam suas atividades relacionadas à formação de condutores e tenham
adquirido credencial para a função em período superior a 5 (cinco) anos, contados do corrente ano, deverão
realizar o curso assim que este seja disponibilizado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O objetivo principal dessa proposição relaciona-se a importância de garantir que os profissionais que
exercem suas funções diretamente envolvidos com o treinamento e formação de condutores estejam
devidamente atualizados sobre os conhecimentos e regras vigentes no trânsito, bem como em condições
adequadas para desenvolver suas atribuições, de modo a transmitir corretamente todas as instruções
necessárias para que os futuros condutores insiram-se no trânsito de maneira segura.

Gramaticamente, o próprio dicionário Aurélio define a palavra reciclagem como “atualização pedagógica,
cultural, profissional etc”. Logo, esse significado demonstra que ao ser submetido a uma reciclagem, o
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condutor necessita atualizar seus conhecimentos, e, para tanto, é indispensável que seu formador também
os tenha atualizados, demonstrando claramente o quanto é essencial a reciclagem constante desses
profissionais.

Ademais, uma vez que o instrutor possui o papel de conscientizar seus alunos sobre as melhores práticas na
direção, pensando no bem coletivo e contribuindo para a segurança no trânsito, é preciso verificar se os
profissionais que estão desempenhando essa atividade estão devidamente atualizados e capacitados para
tão nobre atividade. Atitudes aparentemente simples como a que se propõe possuem grande potencial em
melhorar as condições de trânsito e diminuir os elevados índices de acidentes.

Por todo o exposto, por entendermos que a reciclagem dos profissionais que preparam nossos condutores é
essencial para a melhoria das condições de segurança de nosso trânsito, esperamos contar com o apoio dos
nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2021

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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