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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  SECRETÁRIO
CHEFE  DA  CASA  CIVIL,  MAURO CARVALHO
JUNIOR, AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR
PRESIDENTE DO DETRAN/MT, GUSTAVO REIS
LOBO DE VASCONCELOS, A NECESSIDADE DE
MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA 19ª
CIRETRAN DE SINOP/MT, E DA UNIFICAÇÃO
DO  ATENDIMENTO  DAS  DEMANDAS  DE
HABILITAÇÃO E VEÍCULO, NO MESMO LOCAL
DE ATENDIMENTO.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual, aponto e indico a necessidade em caráter de urgência da necessidade de melhorias na
estrutura física da 19ª Ciretran de Sinop/MT, e da unificação do atendimento das demandas de habilitação e
veículo, no mesmo local de atendimento.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição é oriunda de um pedido formulado pelo Supervisor Comercial da empresa Aliança
Agrícola do Cerrado S.A., Senhor Robson Willian de Barros, e tem por objetivo atender aos anseios da
população sinopense e dos servidores que trabalham na 19ª Ciretran de Sinop/MT.
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É de conhecimento que referida Ciretran por precariedade estrutural, desde 2011, desmembrou seus
serviços de habilitação e veículo, em dois pontos de atendimento ao publico, sendo o primeiro localizado na
Avenida dos Tarumãs n. 1099, bairro Jardim Botânico e o segundo na Avenida das Figueiras n. 1399, bairro
Setor Comercial.

A distância entre os locais são de aproximadamente 2km, porém em ambos, além dos usuários terem que
enfrentar filas por um longo tempo, se deparam com ausência e dificuldade  para estacionarem seus veículos.

No caso da Avenida das Figueiras os proprietários de veículos pesados tem dificuldade de adentrarem na
cidade para fazer vistoriais. Ademais o setor de atendimento ao público está inadequado. Não tem
acessibilidade, é pequeno para o número de usuários que o frequenta diariamente, inexiste banheiros para o
público em geral e PcD.

O exame prático para habilitação (CNH) depois de várias mudanças, atualmente é realizado no
estacionamento do 3º Comando da Polícia Militar de Sinop para candidatos a 1ª habilitação ou adição de
categorias A e B e no parque de exposição ACRINORTE para candidatos a mudança de Categoria C, D e E,
sendo que em ambos os usuários ficam expostos ao sol por ausência de abrigo.

Vale ressaltar que o município de Sinop possui hoje uma frota com mais de 120 mil veículos e em torno de
20 mil CHNs emitidas no ano. Ademais, o fato da divisão dos dois setores (habilitação e veículos) onera o
Estado, quanto a gastos com aluguel, luz, água, contrato de prestação de serviços gerais, dentre outros.

Por essas razões, apresento esta proposição e espero por sua aprovação pelos nobres Pares e posterior
atendimento do Poder Executivo.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Dezembro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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