OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021.
Jataí, 16 de fevereiro de 2021.

Exmo. Senhor Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado
C/C ao Exmo. Senhor Presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva
Assunto: Fechamento do Ciretran de Jataí
Excelentíssimo Senhor Governador,
Vimos, por meio deste, em nome de nosso município, solicitar a Vossa Excelência que
interceda junto aos Órgãos pertinentes no sentido de evitar o fechamento da Circunscrição Regional
de Trânsito de Jataí (Ciretran), que há décadas está instalado em Jataí. A unidade além de atender a
cidade de Jataí também é responsável por atender os municípios de Serranópolis e Perolândia, logo a
retirada desse importante órgão afetaria um enorme prejuízo a toda população dos três municípios.
Atualmente o atendimento do Ciretran é realizado em unidade separada e adequada para tal, caso
haja a transferência dos serviços prestados para o órgão Vapt Vupt, certamente haverá um
comprometimento em alguns dos serviços prestados e na agilidade do atendimento aos usuários.

Sabemos que a unidade tem a responsabilidade principal de exigir e impor a obediência às
leis de trânsito e seu devido cumprimento, representando o DETRAN nas cidades onde não existe a
delegacia desse órgão. O Ciretran de Jataí atende diversas atividades, como por exemplo: Consulta
sobre multas recebidas; Consulta sobre pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Informações constantes do arquivo sobre os veículos; Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA); Licenciamento de veículos; Registro de veículos automotores; Seguro
Obrigatório (DPVAT); Emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Apreensão de CNH;
Apreensão de veículos (caminhões, ônibus, motos, táxis, vans de transporte escolar, etc.); Liberação
de documentos e de veículos.

Portanto cientes que podemos contar com vosso auxílio, solicitamos que interceda em nome
do município de Jataí para evitar que este retrocesso e prejudique ainda mais a vida e o
desenvolvimento de nossa cidade e região.
Desde já agradecemos a atenção, na certeza que seremos atendidos.
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