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NOTA OFICIAL – FENEAUTO
A FENEAUTO – Federação Nacional das Auto Escolas e Centro de Formação de
Condutores, vem a público informar os Sindicatos Representantes e demais interessados
que por intermédio do Deputado Federal Beto Pereira – PSDB/MS, no exercício de suas
atividades parlamentares já tinha agendado com Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcisio
Gomes de Freitas uma reunião para o dia de hoje, as 09Hor00Min, oportunidade em que
seria cedido um espaço para esta Federação Nacional tomar a palavra e conscientizar o
Ministro sobre a preocupação e consequências que podem resultar do projeto de ampla
flexibilização das exigências estabelecidas para o processo de formação de condutores.
Informamos a todos que por orientação do Governo Federal, foi determinado aos
Ministros que priorizassem as ações internas e articulações para aprovações de projetos
de grande relevância nacional, motivo pelo qual a reunião ora designada foi cancelada
pela segunda vez, pelo Ministro da Infraestrutura.
Face a não realização da Reunião, informamos a todos que a FENEAUTO também
preocupada com o fato do CONTRAN estar substituindo o Congresso Nacional na sua
função legislativa, estabelecendo obrigações e as modificando sem a devida e necessária
participação dos parlamentares e sociedade interessada, protocolou junto ao Deputado
Federal Abou Anni – PSL/SP, que na qualidade de membro titular da Comissão de Viação
e Transportes – CVT, da Câmara Federal, solicite a realização de Audiência Pública para
tratar das propostas e impactos causados pelas alterações sugeridas pelo Ministério da
Infraestrutura, CONTRAN e DENATRAN, o que inclusive já foi solicitado formalmente
pelo Deputado perante a CVT.
Informamos ainda que no evento de Lançamento da Frente Parlamentar de Defesa do
Trânsito Seguro e Frente Parlamentar em Defesa da PRF, designado para o dia
02/04/2019, a FENEAUTO estará presente bem como protocolando um pedido de
providências aos Deputados para que analisem as propostas de alteração das exigências
estabelecidas para formação de condutores e o impacto causado frente as obrigações de
redução anual dos índices de acidentes impostas para os gestores públicos da União e
Estados e estabelecidas pela Lei Federal nº 13.614/2018 - PNATRANS.
A FENEAUTO esclarece nesta oportunidade que espera encontrar total apoio dos
Deputados que compõem a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, uma vez
que ambos defendem a melhoria do processo de formação e qualidade do aprendizado.
Por este motivo, orienta que neste evento, as lideranças estaduais de nosso setor que
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também estiverem presentes possam demonstrar total apoio aos trabalhos que serão
desenvolvidos na defesa dos interesses de nossa categoria.
Desta forma, a FENEAUTO entende que ainda não é momento para realização de
protestos, carreatas ou qualquer outro ato que prejudique a solenidade, encerrando a
possibilidade de diálogo com o Governo Federal, CONTRAN e DENATRAN ou até
mesmo o Congresso Nacional bem como prejudicando a imagem das Auto Escolas/CFC´s
junto à sociedade brasileira.
Se esgotadas todas as possibilidades de diálogo com o Poder Executivo e eventualmente
publicada qualquer instrumento normativo unilateral sem que tenha ocorrido necessário
debate técnico e pedagógico apresentados pelos interessados, a FENEAUTO se reunirá
emergencialmente ajustando com seus Representantes por medidas de mobilização na
defesa dos interesses da categoria, inclusive de cunho judicial.

Brasília/DF, 27 de Março de 2019.
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