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Deputado Eduardo RochaAutor:
IndicaçãoTipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

19/11/2019Data Leitura:
Projeto:
Processo:

05506/2019Protocolo:

Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, Sr. Angelo
Guerreiro, com cópias ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, Sr. Murilo Zauith, ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, Sr, Reinaldo Azambuja e ao DIRETOR-PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr. Luiz
Carlos Rocha Lima, solicitando o estudo e a viabilização de um local para instalação da
Sede, do pátio e do exame de direção da Agência do DETRAN, no município de Três
Lagoas.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de novembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, devido a atual local ter sua estrutura ultrapassada e
precária para prestação de vários serviços, como entrada na documentação para
emissão de carteiras de habilitação, licenciamento de veículos, transferência, dentre
outros, causando grande demora no atendimento ao público daquela localidade.
 
A remoção da sede para um local mais apropriado e a ampliação do pátio, para que os
veículos possam ser estacionados de uma maneira adequada, solucionando assim a
lotação de veículos no pátio, até mesmo nas calçadas em frente e ao lado da sede do
Detran, irá proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento
de qualidade à população.
 
Assim, como a implantação de uma mini cidade, dentro da dependência da Agência do
Detran, para realização do exame de carteira de habilitação e demais procedimentos.
 
A presente proposição atende ao estudo e trabalho realizado pela assessora
parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.
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Diante do exposto, rogo ao nobres Pares a aprovação desta proposição.


