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Indica ao Presidente do Departamento Estadual
de Transito DETRAN-MT, Excelentíssimo
senhor Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos, da
necessidade de implantação de uma AGENCIA
DO DETRAN no Bairro Vila Operária, localizado
no município de Rondonópolis.

Nos termos do art. 160, II e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer a
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Presidente
do Departamento Estadual de Transito DETRAN-MT, Excelentíssimo senhor Gustavo Reis Lobo de
Vasconcellos, da necessidade de implantação de uma AGENCIA DO DETRAN no Bairro Vila Operária,
localizado no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição parlamentar na modalidade de indicação, com fundamentação legal no Art. 160, II do
Regimento Interno da Casa de Leis, que vem á presença do Presidente do Departamento Estadual de
Transito DETRAN-MT, Excelentíssimo senhor Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos, da necessidade de
implantação de uma AGENCIA DO DETRAN no Bairro Vila Operária, localizado no município de
Rondonópolis, conforme determina o Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso - DETRAN/MT, no Art. 76, V que trata das atribuições básicas do Presidente, vejamos o que reza o
artigo:
Art. 76 Constituem atribuições básicas do Presidente do Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso:
(...)
V- atender às solicitações e convocações da Assembleia Legislativa;.
Esta propositura se dá em decorrência de inúmeras manifestações populares daqueles que estão residentes
e domiciliados na região circunvizinha do Distrito denominado de Vila Operaria, população esta que se

1

somadas atingem certamente um número de 60 mil pessoas, bairro este localizado no município de
Rondonópolis onde pleiteamos com esta proposta a implantação de uma Agencia do DETRAN MT para que
o órgão estadual venha a oferecer aos usuários um serviço de qualidade, com a possibilidade de certificar,
registrar e legitimar seu veículo sem a necessidade de se deslocar para o centro da cidade ou em outros
núcleos de atendimento no município, fazendo valer o direito do cidadão mato-grossense em obter dos
órgãos estatais o devido respeito.
Rondonópolis é um localizado na região Sudeste do estado, a 210 km da capital Cuiabá e possui 228 857
habitantes dados apurados em 2018 e conta com a segunda maior frota de veículos do estado com
aproximadamente 149.970 veículos (Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN - 2016) o que na atualidade é um numero bem maior.
Localizada estrategicamente no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-364 e é a ligação entre as
regiões norte e sul do país. Por estas vias são transportadas toda a produção agrícola e industrial para os
grandes centros metropolitanos e portos do Brasil.
Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na industrialização um novo salto de crescimento.
Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo
de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizante do interior
brasileiro, maior produção estadual de ração e suplementos animais, frigoríficos com padrões internacionais
e prepara-se para se consolidar como um dos principais polos têxteis do centro-oeste, através do incentivo e
investimento na indústria de tecelagem e confecções. Mais recentemente, Rondonópolis começa a receber
investimentos no setor de metalurgia.
Representa um importante polo que atende mais de 30 municípios e cerca de 500 mil habitantes que
dependem quase que diretamente da prestação de serviços públicos locais.
Sendo assim, e sabendo do interesse do novo Governo do Estado em prestar serviços de qualidade e com
devida valorização da sua população e dos contribuintes de impostos é que encarecidamente e por ser
medida de extrema importância e necessidade que indicamos ao senhor Presidente a implantação de uma
nova AGENCIA DO DETRAN situada no Bairro Vila Operária, localizado no município de
Rondonópolis, para isso, solicito aos nobres pares que apoiem à aprovação da presente Indicação, ser ela
uma medida de prestação de serviços, de caráter social e arrecadatório.
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Nininho
Deputado Estadual

2

