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Índice de reprovação 
na CNH B supera 50%
Nervosismo está 
entre as justificativas 
para o desempenho 
desfavorável. Provas 
nas demais categorias 
têm aprovação maior

Nas provas práticas, candidatos sofrem com o nervosismo somado a autocobrança

NO PRIMEIRO SEMESTRE

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Entre janeiro e junho de 
2019, o índice de repro-
vação nos exames prá-

ticos de direção para a CNH 
B superaram 50%, em Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz. Os 
dados do Detran revelam que 
na terra da Oktoberfest, das 
2.515 provas realizadas, 56% 
delas tiveram desempenho 
desfavorável. Na Capital das 
Gincanas, dos 527 testes, 62% 
resultaram em reprovação. 
Para muitos alunos, como Ma-
riane Terra, 31 anos, que pas-
sou na habilitação na terceira 
tentativa, o nervosismo é um 
dos fatores que mais influencia 
no desempenho. 

De acordo com Fredy Ma-
chado, proprietário de um 
CFC de Vera Cruz, o lado 
psicológico e emocional con-
tribui muito para as reprova-
ções.  “Podemos somar a isso 
a autocobrança e a pressão 
familiar e dos amigos para  que 
esse candidato passe”, explica. 
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Projeto de lei Legislativo 017/2019, que “altera o 
anexo da lei 3.261 de 9 de junho de 2009 e dá outras pro-
vidências”. O projeto exige escolaridade de nível médio 
para o cargo de Assessor da Presidência.

Projeto de lei 077/2019, que “autoriza a abertura de 
Crédito Suplementar no montante de R$ 803.443,67”, 
em que o Executivo solicita autorização para aporte de 
recursos para pagamento de despesas com pessoal.

Projeto de lei 078/2019, que “dá nova redação ao 
Art. 19, da lei nº 931, de 20 de agosto de 1991, cria cargo, 
revoga Art. 15 da lei nº 3.541/2011”. Este projeto trata so-
bre a criação de um cargo de Dirigente de Núcleo para a 
Junta Militar do Município. O Executivo salienta que não 
resultará em aumento de gastos já que em contrapartida 
está sendo revogado a designação de um servidor como 
Secretário da Junta de Alistamento Militar.

Projeto de lei 083/2019, que “autoriza a abertura de 
Créditos Especiais no montante de R$ 200 mil”. O pro-
jeto nasceu da necessidade do aporte de recursos para 
pagamento de despesas com a contratação de entidade 
para administração e manutenção da EMEI Silvérius Kist, 
recentemente inaugurada.

Projeto de lei 085/2019, que “cria um cargo de Téc-
nico em Operação de Estação de Tratamento de Água e 
Esgoto e extingue dois cargos de Operador de Estação 
de Tratamento, dá nova redação ao Art. 3º, da Lei N.º 
931”. O Executivo justifica o projeto pela necessidade 
de qualificação do quadro de servidores que atuam na 
ETA e na ETE.

Projeto de lei 086/2019, que “autoriza a concessão 
de Habite-se para edificações situadas em áreas inseri-
das na Zona Urbana a contar do ano de 1995”. O projeto 
visa dar amparo legal às edificações que antes não eram 
abrangidas pelo perímetro urbano, dando condições 
para que os proprietários requisitem o Habite-se, ficando 
dispensado o pagamento de multas pela inobservância 
de pé-direito, recuo e/ou taxa de ocupação.

Projeto de lei 087/2019, que “insere o Art. 50A e 
parágrafo único, na Lei Nº 2.896, de 22 de dezembro 
de 2006”, que torna obrigatório na Zona Urbana, cana-
lizados ou não, a reserva de uma área “non edificandi”, 
com largura mínima de cinco metros para cada lado das 
bordas, para fins sanitários e de manutenção

Projeto de lei 088/2019, que “institui o Serviço de 
Acolhimento Familiar”.

Projeto de lei 089/2019, que “dá nova redação ao 
anexo da Lei Nº 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe 
sobre o cargo de Agente de Combate às Endemias”. O 
projeto vem corrigir uma situação conflitante entre o 
estabelecido na Lei Federal N.º 11.350, de 5 de outubro 
de 2019, com alterações da Lei N.º 13.595, de 5 de janeiro 
de 2018, que regulamenta as funções de Agente de Com-
bate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde, uma 
das alterações mais significativas é a exigência de Ensino 
Médio Completo, que antes previa Ensino Fundamental.

Projeto de lei 092/2019, que “autoriza a abertura de 
Crédito Especial no montante de R$ 10.105,65 e créditos 
suplementares no montante de R$ 118 mil”. O Executivo 
justifica o projeto pela necessidade de transferir um 
veículo da Secretária de Educação para as Obras. O 
valor será transferido para conta vinculada à alienação 
de bens da Educação. O segundo valor está relacionado 
com despesas com serviços de coleta e transporte de 
resíduos sólidos. 

Indicação 041/2019, do vereador Ludwig Conrad 
(PSB): a pintura nos oito quebra-molas existentes na 
localidade de Ferraz. 

Indicação 042/2019, do vereador Flávio Daniel 
Schunke (PDT): ao Departamento de Iluminação Pública 
a colocação de pelo menos uma lâmpada de mercúrio 
ou semelhante em frente ao último quebra-molas, da 
ERS 409, no bairro Bom Jesus. 
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Além disso, o diretor de ensino 
de um CFC de Santa Cruz, Ed-
son Marcelo Neto, avalia que 
o ideal é que o candidato não 
deixe muito tempo entre uma 
aula prática e outra, para não 
perder o ritmo de aprendizado 
e a habilidade na direção. Para 
Mariane, que realizou o segun-
do exame para a CNH B em 
dezembro de 2018 e voltou a 
fazer as aulas complementares 
para a terceira prova somente 
em junho de 2019, esse foi um 
dificultador. “Esse período 
longe do volante foi ruim, pela 
perda de prática, mas como a 
volta à autoescola envolvia o 
lado financeiro, tive que pa-

rar”, conta.
DEMAIS CATEGORIAS
Os números do Detran in-

dicam, ainda, que o índice de 
aprovação nas categorias A, C, 
D e E é maior se comparado 
com os da B (confira na tabela). 
Segundo os CFCs de Santa 
Cruz e Vera Cruz, um dos fa-
cilitadores para tirar a carteira 
A é que não há interferência 
externa durante o circuito, 
como pedestres e paradas no 
semáforo. Já nas provas das 
CNHs C, D e E, os candidatos 
devem estar habilitados na 
categoria B, o que lhes confere 
experiência na direção e pode 
contribuir para o desempenho.  

Carreta 
(E)
*

20%

*Em Vera Cruz não há provas nas duas categorias.
Dados do Detran, referentes ao primeiro semestre de 2019.


