Indicação - 9q9j3gyx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 9q9j3gyx
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
03/02/2016
Indicação nº 5/2016
Protocolo nº 29/2016

Autor: Dep. Oscar Bezerra

INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
COM CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, A
NECESSIDADE DE VIABILIZAR RECURSOS
FINANCEIROS PARA A REFORMA
ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA 23ª
CIRETRAN, MUNICÍPIO DE JUARA/MT.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, indico à Mesa, depois de ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato Grosso, com cópia ao Excelentíssimo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso, indicando-lhe a necessidade de viabilizar recursos financeiros para a reforma estrutural do
prédio sede da 23ª Ciretran, município de Juara/MT.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fim, indicar ao Poder Executivo
Estadual, através do Exmo Governador Pedro Taques e do DETRAN/MT, a necessidade de viabilizar
recursos financeiros para a reforma estrutural do prédio sede da 23ª Ciretran, município de Juara/MT.
Conforme documento em anexo, a proposta indicatória é derivada de reivindicação do Chefe da 23ª Ciretran,
com base nas necessidades apresentadas por aquela instituição.
Tendo em vista o objetivo de criação das Ciretrans, que visa atender os usuários com serviços de qualidade,
resguardando o direito do cidadão matogrossense a contar com os serviços mais próximos da sua localidade,
evitando o desgastes do deslocamento até Cuiabá, para legalizar seus veículos e habilitar-se como condutor.
E levando em consideração o fato de ser a única representante do Detran para atender à população de
Juara e região, se faz de extrema necessidade o atendimento da demanda ora pleiteada, que necessita da
reforma do seu prédio de instalação para proporcionar aos usuários melhores condições nos locais de
atendimento.
Em anexo, encaminho o relatório da atual sede, bem como fotos ilustrando a real situação para
conhecimento de Vossas Excelências.
Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação legislativa, medida de direito e da
mais lídima justiça social.
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