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INDICO ao Excelentíssimo Senhor  Presidente
do  Departamento  de  Trânsito  do  Estado  de
Mato  Grosso  –  DETRAN/MT,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade de realizar a reforma no prédio da
Circunscrição  Regional  de  Trânsito  -
CIRETRAN, do município de Rondonópolis/MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a reforma no prédio da Circunscrição Regional de Trânsito –
CIRETRAN, do município de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao
Poder Executivo Estadual, através do DETRAN/MT a necessidade de realizar a reforma no prédio da
CIRETRAN, localizado na Avenida dos Estudantes, Bairro Sagrada Família, no município de
Rondonópolis/MT.

Considerando que o objetivo das CIRETRANS é facilitar o acesso dos usuários, disponibilizando os
serviços mais próximos da sua localidade, evitando os desgastes do deslocamento até o grande centro
(Cuiabá), para legalizar seus veículos e habilitar-se como condutor.

Destaca-se que o prédio encontra-se desocupado devido à falta de estruturas para acomodação da
unidade, gerando despesas mensais ao erário com locação de outro imóvel.

Nesta esfera, para que o atendimento aos usuários seja prestado com qualidade e eficiência, a
estrutura física tem grande importância para concretização com êxito desses atendimentos. 
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Dessa forma, buscando amparar os usuários/cidadãos do nosso Estado, submeto a presente indicação
ao plenário da Assembleia Legislativa.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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