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Despacho  

Autor: Dep. Adalto de Freitas

Indica ao Exmo. Sr.  Governador do Estado a
necessidade de se disponibilizar totens digitais
de  autoatendimento  visando  maior  agilidade
dos  serviços  prestados  pela  unidade  do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
de Barra do Garças.

 

 

Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Exmo. Sr. Governador do Estado mostrando a
necessidade de se disponibilizar totens digitais de autoatendimento visando maior agilidade dos serviços
prestados pela unidade do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN de Barra do Garças.

 

 

JUSTIFICATIVA

Os totens de autoatendimento do DETRAN em Mato Grosso possibilitam o acesso de até 18 serviços, entre
eles, solicitação de documentação, consulta de multas e certidões. As máquinas distribuídas pelo governo do
estado são instaladas em pontos específicos como shoppings, departamentos públicos, aeroportos,
rodoviárias e supermercados, ou seja, em locais estratégicos onde a circulação de pessoas é maior.

Barra do Garças possui população aproximada de 60.000 mil habitantes e concentra inúmeros serviços
prestados pelo estado em seu território, situação que resulta numa constante e crescente recepção de
pessoas, situação que requer mais meios para atendimento das demandas de serviços públicos.

Neste sentido, cabe ponderar que Barra do Garças possui somente uma unidade do Departamento Estadual
de Trânsito – a 3ª CIRETRAN, que recebe grande número de cidadãos para atendimento, sendo que muitos
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poderiam ser resolvidos com a utilização dessa ferramenta, que é o toten de autoatendimento digital.

Assim, objetivando melhorando o atendimento ao público e facilitar os serviços de cidadania com os serviços
digitais, é que apresento a Indicação contando com o seu acolhimento pelos nobres Pares e pelo Governo
do Estado.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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