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ESTADo flo eanaxÁ
)

REeuERIMENTO *"Íot DE 2o1,g.es$flnnÀ rturuií;ip,\r- DE

(?roponente: Vereador Policial Madril/PMB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càman Municipal de

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o afi. 748, inciso IV, do Regimento Intetno desta
Casa de Leis, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhot Catlos Robetto Massa Júnior,
Govetnador do Estado do Paraná, pedido de providências, no sentido de vrabüzat
transparência ao Exame de Direção paÍz- obter a Cafieba de Habiütação.

É o qr. Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 1" de outubro de 2079.

g "ft*"-<
Pcilicial Madril
Vereadot /PMB

Justificação:

A presente soücitação visa a transparência nos testes de direção, no sentido de que
sejam instalados sistema de áudio e údeo nos câiÍos, paÍa que o insüutor possâ assisú/participar
do teste, úazendo maiot úansparência patr os alunos e até mesmo pa,t^ o examinadot.

Em alguns estados, como poÍ exemplo em Minas Gerais, os exames de direção pata
obter catteira de motorista estão sendo monitorados por câmetas, tendo em vista que a medida
visa eütar ftaudes e dat mais transparência ao processo, já que âs imagens podem servir como
pÍovas em possíveis questionamentos sobre a avahaçáo.

Frisa-se que â mudança vale podetá valet, principalmente, para quem pleiteia a carteia
de habiütaçào na categotia B (caros). O equipamento, instalado nos veículos das autoescolas
durante os exames de rua, setâ ctpaz de frlmar as ações do candidato e do examinador.

Além disso, o sistema, se colocado nos automóveis, podetá tegisttat dados como
velocidade, peÍcuÍso e frenagem.

Em notâ, o Departamento Nacional de Trânsito (Denaftan) informou que o
videomonitoÍâmento, embon seia uma das inovações que o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) vem fomentando, não é obrigatôno, "haja vista não exisú um estudo mais
aprofundado, inclusive de impacto fmanceiro".
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Portanto, üante do exposto, solicitamos que a pÍesente soücitação seja anaüsada, e que

seja implantado o sistema de monitotâmento no Estado do Pzrznâ, visando inibir possíveis
fiaudes, bem como a celeridade no pÍocesso par^ z Cartete- de Habilitação. 
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