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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 023/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Unidade Votorantim do DETRAN, pelo excelente trabalho que 

vem realizando na nossa cidade, na pessoa de sua Diretora Técnica Marcella Aparecida Prieto 

como forma de reconhecer o compromisso e disposição institucional por parte de toda a equipe 

de colaboradores da Unidade Votorantim do DETRAN.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo conta com a Unidade Votorantim do 

DETRAN que entre suas atribuições, destacamos: a promoção da educação para o trânsito, 

planejamento, coordenação, execução e controle de ações relacionadas à habilitação de 

condutores, documentação e serviços para veículos;  

 

O órgão local exerce serviço de grande relevância, pois seu objetivo é realizar todas essas 

atividades com qualidade, eficiência e transparência, contribuindo para a defesa da vida e da 

cidadania. 

 

Dentro desse processo de atendimento como órgão público, a cidade de Votorantim pôde 

comemorar há dois meses uma nova reestruturação de serviços da Unidade, quando deixou as 

acanhadas dependências anteriores e passou a ocupar um prédio mais espaçoso,  ampliando os 

seus serviços. 

 

Estes avanços significativos tiveram grandes benefícios para a população local a partir da 

disposição e boa vontade de seus abnegados servidores que, diariamente, se empenham nas 

atribuições funcionais em melhor servir, agora inclusive, existem mesas de atendimento com 

senhas e os cidadãos aguardam devidamente acomodados. 

 

Com os esforços por parte da Diretora Técnica da unidade Votorantim do Detran, 

Marcella Aparecida Prieto, bem como seus colaboradores diretos e indiretos, é possível colher 

elogios de populares que notaram os avanços nos serviços prestados e a disposição da equipe de 

trabalho em agilizar com disposição os atendimentos.  

 

Nesta unidade que funciona no prédio situado no Parque São João, foi possível observar 

maior motivação dos servidores, a ampliação do atendimento ao púb1ico, as instalações agora 

oferecem acessibilidade para deficientes e idosos, as provas teóricas; e de renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) passaram a ser realizadas de forma eletrônica, pois até o ano 

passado eram feitas em papel. 

 

Com as novas dependências é oferecido serviço gratuito de acesso a computador para que 

o público possa agendar serviços do DETRAN e fazer consultas no site da Secretaria Estadual da 

Fazenda. 
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Os serviços de lacração eram antes realizados fora do Posto e, nos últimos dois meses, 

passaram a ser feitos em área anexa ao novo prédio. 

 

Os números coletados nos dois primeiros meses de funcionamento no local comprovam 

que existe atendimento de 120 pessoas por dia, isso representa a acolhida por parte dos 

funcionários da Unidade Votorantim do DETRAN de mais de 2.500 pessoas/mês. 

 

O levantamento dos números de atendimento de janeiro mostra a dinâmica desse órgão 

local sendo 1.418 serviços de CNH, como primeira habilitação, renovação, adição e mudança de 

categoria, entre outros, mais 3.285 serviços de veículos como transferências, licenciamentos, 

emplacamentos e registro de veículos zero quilômetro. 

 

 Por todo o exposto, é que apresentamos essa singela homenagem. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada e aos seguintes colaboradores 

diretos e indiretos da referida Unidade: 

 

  André Luiz Pedroso; 

  Carolina Aparecida Rechegil Lopes; 

  Denise de Oliveira; 

  Jefferson Tadeu Lamarca; 

  Jéssica Thaís Lamarca; 

  João Sebastião Faria dos Santos; 

  Lourival Cesario da Silva, o "Cesar Silva"; 

  Luan Vinicius Magalhães Soares; 

  Marjorie Chamorro de Amorim Kumagai, e; 

  Matheus Vinicius Ramos. 

 

Aos colaboradores indiretos (terceirizados): 

 Cibele Francine Ferreira; 

 Claudinei Baptista e 

 Maiara Aparecia da Silva Melo. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de março de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“ZELÃO”  

Vereador 


