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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 sobre a
realização de exames para obtenção da primeira habilitação, especialmente sobre:
I. Estão sendo feitos os exames para a obtenção da primeira habilitação em todas as sedes do Detran do
Estado de Mato Grosso?;
II. Se sim, em quanto tempo os exames, entre um e outro, estão sendo realizados?;
III. Se não, quais os motivos e as sedes que encontram-se paralisadas?;
IV. Existe previsão para o regular andamento das provas práticas?.
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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, através de informações recebidas por alunos das autoescolas,
que os testes práticos para obtenção da primeira habilitação estariam suspensos, por impossibilidade da
realização em decorrência da pandemia da Covid-19.
Faz mais de 12 meses sem ter a prova prática para a conclusão do processo de obtenção da 1º habilitação,
sendo que há o agendamento das provas, porém faltando poucos para a realização há o desmarque.
A falta do teste para aquisição da primeira habilitação pode gerar inúmeros prejuízos, isso porque nessa
época de pandemia, onde várias pessoas perderam o emprego, a profissão de motorista de aplicativos
tornou-se uma oportunidade para garantir sua subsistência e de sua família, razão pela qual os testes devem
ser atendidos desde que observadas as normas de segurança para contenção e prevenção a pandemia.
Ademais, outro prejuízo decorrente da suspensão e desmarques das provas práticas está o fato do
período equivalente a 12 meses para concluir o processo de habilitação que, quando vencidos, deve o aluno
iniciar todos os trâmites novamente, gerando gastos e burocracia para os interessados e para a
admnistração pública.
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 sobre a realização de exames para obtenção da primeira habilitação,
especialmente sobre:
I. Estão sendo feitos os exames para a obtenção da primeira habilitação em todas as sedes do Detran do
Estado de Mato Grosso?;
II. Se sim, em quanto tempo os exames, entre um e outro, estão sendo realizados?;
III. Se não, quais os motivos e as sedes que encontram-se paralisadas?;
IV. Existe previsão para o regular andamento das provas práticas?.

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

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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