
                                O que foi realizado no mês de Março de 2017  

                                                 Setor posto do Detran 

                                      Funcionário André Luis Prado Pereira 

01-03-2017 2 tranferencia 3 comunicação de venda  -  

02-03-2017 3 transferencia 4 comunicação de venda -viagem para imbituva levar processos e buscar documentos na 

ciretran depois das 14:00 com retorno as 17:00 

03-03-2017 3 transferencia 2 comunicação de venda e uma segunda via de recibo de compra e venda( CRV) 

06-03-2017 5 tranferencia 3 comunicação de venda 

07-03-2017 2 tranferencia 6 comunicação de venda-  viagem para imbituva levar processos e buscar documentos na 

ciretran depois das 14:00 com retorno as 17:00 

08-03-2017 3 transferencia 2 comunicação de venda 

09-03-2017 2 transferencia 4 comunicação de venda  

10-03-2017 4 tranferencia 3 comunicação de venda   -  viagem para imbituva levar os processos e buscar documentos 

na ciretran depois das  14:30 com retorno as 17:00 

13-03-2017 Luto oficial 

14-03-2017 4 tranferencia 3 comunicação de venda  - viagem para imbituva depois das 14:30 para levar os processos e 

buscar documentos na ciretran com retorno as 17:00 

15-03-2017 3 tranferencia 8 comunicação de venda 

16-03-2017 4 transferencia 3 comunicação de venda 

17-03-2017 6 tranferencia uma comunicação de venda  um primeiro emplacamento   - viagem para imbituva para levar  

processos e buscar documentos na ciretran saida as 14:40 retorno as 17:15 

20-03-2017 3 tranferencia 2 comunicação de venda 

21-03-2017 5 tranferencia 3 comunicação de vendas  - viagem para imbituva levar processos e buscar documentos na 

ciretran saída as 14:50 retorno as 17:20 

22-03-2017 4 transferencia 2 comunicação de venda um recibo de compra e venda (CRV) 

23-03-2017 3tranferencia 6 comunicação de venda 

24-03-2017 4 transferencia 3 comunicação de venda  - viagem para imbituva levar processos e buscar documentos na 

ciretran saida as 14:20 retorno as 16:50 

27-03-2017 4 transferencia 2 comunicação de venda 



28-03-2017 

29-03-2017 

30-03-2017 

3 transferencia 4 comunicação de venda  viagem para imbituva  levar processos e buscar documentos na 

ciretran saida as 15:20 retorno as 17:45 

4 tranferencia 2 comunicação de venda e um primeiro emplacamento 

3 tranferencia uma comunicação de venda e um recibo de compra e venda(CRV) 

Obs : e todos os dias são dado várias informações para o povo sobre assuntos referentes a veiculos e 

habilitação além de todos os dias são tirados em média uns 10 extratos de multas e impostos pendentes.  

E sempre que posso ajudar o povo em assuntos que possam ser feitos pela internet e eles não saibam eu 

faço por aqui para eles também 

 

Total do mês de março de 2017 

64- Transferência  

60- Comunicações de venda 

3- Segunda via de CRV 

2- Primeiro emplacamento 

Mais de 200 - Extratos de Impostos e Multas 



 

 


