
REQUERIMENTO N. 14, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

 

Autoria dos Vereadores: PEDRO FERNANDES DE GOIS 

   CLEUSA MARCHEZAN DE MARCO 

 

 

 

Requeiro, nos termos do Decreto Legislativo n. 131/2014, a 

concessão da Moção n. 16/2015 de Solidariedade aos 

Servidores do Detran do Estado de Mato Grosso, na luta por 

melhores condições de trabalho e de atendimento à população 

de Mato Grosso, em especial aos Servidores da 49ª Ciretran de 

Lucas do Rio Verde – MT. 

 

 

 

Ao 

Exmo. Sr. 

DIRCEU CAMILO COSMA 

Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde – MT 

 

 

 

Prezado Presidente, 

 

Considerando o disposto no Decreto Legislativo N. 131, de 19 de maio de 2014, que 

Define critérios para a concessão de Moções pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-

MT. 

 

REQUEIRO a instituição de Comissão Especial de análise para concessão da Moção n. 

16, de 28 de outubro de 2015 - de Solidariedade, conforme Anexo. 

 

Membro: Gilson Baitaca – PMDB, indicado pelo PT 

Membro: Gilson Gregório – PSDB, indicado pelo PSD 

Membro: Roberto Barra – PMDB, indicado pelo PMDB 

 

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Lucas do Rio Verde - MT, Plenário Vereador João José Callai, 28 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

PEDRO FERNANDES DE GOIS        CLEUSA MARCHEZAN DE MARCO 

                     Vereador                                                    Vereadora 

 



MOÇÃO N. 16, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015 
 

 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
 

 

Autoria dos Vereadores: PEDRO FERNANDES DE GOIS 

   CLEUSA MARCHEZAN DE MARCO 
 

 

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, representando o pensamento do 

Povo Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE aos Servidores 

do Detran do Estado de Mato Grosso, na luta por melhores condições de trabalho e de 

atendimento à população de Mato Grosso, em especial aos Servidores da 49ª Ciretran de 

Lucas do Rio Verde – MT. 

 

Conforme disposto no site www.detran.mt.gov.br a história do Órgão em Mato Grosso 

teve seu início no ano de 1927, com o então Governador Dr. Mário Correa da Costa, que 

promoveu uma reforma administrativa no Estado, por meio do Decreto n. 753, de 16 de 

fevereiro de 1927. A história lá descrita cita inúmeras ações promovidas por atos 

administrativos de governos posteriores, todos com o propósito de aprimorar e melhorar os 

trabalhos desenvolvidos pelo órgão. 

 

Atualmente, a sua competência e atribuições estão definidas e alinhadas no atual 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, como órgão 

integrante do Sistema Nacional de Trânsito, estando interligado via internet com os demais 

órgãos do sistema através do site: www.detran.mt.gov.br 

 

Responsáveis diretos pela evolução no Detran – MT, seus servidores têm, ao longo do 

tempo, demonstrado a forma comprometida de atuação no desempenho de suas atividades, 

visando atender da melhor maneira possível aos cidadãos mato-grossenses, porém, por vezes, 

ficam reféns da forma desastrosa como alguns governantes agem em relação a gerência do 

órgão, não disponibilizando material físico e nem humano necessários ao bom atendimento. 

 

 Diante as dificuldades apresentadas pelos servidores, os mesmos decidiram por uma 

paralisação e entraram em greve, exigindo o seguinte: 
 

 Nomeação já dos aprovados no concurso público; 

 Estrutura e segurança nas unidades do Detran; 

 Implementação da política de saúde e segurança do trabalhador; 

  Implementação do Programa de Formação e Qualificação para o Sistema Nacional 

de Trânsito; 

 Publicação do Manual de Procedimentos; 

 Segurança e cumprimento de legislação no sistema de controle de ponto. 

 

Os servidores apontam, ainda, como embasamento para o movimento grevista: 

 

“Taxas Abusivas: A população de MT paga uma das taxas mais altas do país para ter 

atendimento no Detran. Somente neste ano todas as taxas já tiveram aumento de 14%! 

Embora o Detran arrecade mais de um milhão e meio de reais por dia, não faz nenhum 

investimento em segurança no trânsito (o 3º mais violento do Brasil), nem em estrutura para 

atendimento e o número de servidores só diminui. 

http://www.detran.mt.gov.br/
http://www.detran.mt.gov.br/


 

Atendimento Prejudicado: A demora no atendimento ocorre porque estamos 

trabalhando com apenas 30% do efetivo de servidores que determina a lei. Muitos dos 

servidores atuais já estão ou estarão aptos a aposentar nos próximos meses. Existem 489 

aprovados no último concurso público aguardando nomeação, o que contribuiria em muito 

para dar agilidade no atendimento em todo o Estado, porém o Governo se recusa a nomeá-

los!” 

 

E assim, os Servidores do Detran de Mato Grosso querem dar um basta aos problemas, 

alegando como justificativa à paralisação, que servidores e a população já não podem mais 

aguentar toda essa situação, conclamando todos a lutar por melhores condições de trabalho e 

de atendimento. 

 

Consideramos justas e necessárias as reivindicações da categoria, que pede melhorias 

no Órgão, visando aprimorar as condições de trabalho com a valorização profissional e, como 

consequência, acarretará na melhoria da qualidade do atendimento ao público, diminuindo as 

constantes reclamações. 

 

Tomando por referência os servidores do Detran de MT, em especial os que são 

lotados na 49ª Ciretran – MT, reconhecemos serem trabalhadores dedicados, que lutam por 

um atendimento ao público de qualidade, referenciada pela sociedade, que proporcione a 

transformação necessária para construirmos uma gestão pública eficiente, que atenda a 

sociedade de maneira justa e igualitária, valorizando seu quadro de trabalhadores e primando 

pela boa e correta aplicação do dinheiro público. 

 

Certos da sensibilidade do Excelentíssimo Senhor Governador Pedro Taques, 

esperamos o reconhecimento da representatividade dos Profissionais do Detran, assim como 

deve ser, com o objetivo único e comum da Entidade e da Administração, na melhoria das 

condições de trabalho e de atendimento à população, tendo como a principal objetivo a 

transformação do Estado de Mato Grosso, para ser bom a todos os mato-grossenses. 

 

Pelo desprendimento dos servidores, demonstrando claramente a preocupação com a 

gestão competente e eficiente no Órgão e, como resultado, prestar atendimento de excelência 

ao cidadão, externamos Moção de Solidariedade aos Servidores do Detran do Estado de 

Mato Grosso, na luta por melhores condições de trabalho e de atendimento à população de 

Mato Grosso, em especial aos Servidores da 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde – MT. 
 

Lucas do Rio Verde - MT, Plenário Vereador João José Callai, 28 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO FERNANDES DE GOIS        CLEUSA MARCHEZAN DE MARCO 

                     Vereador                                                    Vereadora 


