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INDICA ao Excelentíssimo Secretário de Estado
de  Infraestrutura  e  Logística,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Saúde,  Gilberto  Gomes  de  Figueiredo,  a
necessidade  de  assegurar  o  cumprimento  do
Art. 11-A da Lei n. 7.110 de 1ª de fevereiro de
1999.

     Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por
meio do qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelos funcionários Aparecida Graciete Furlan
da Costa; Dirce Mitie Suzuki e José Paulo Valério do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra.

JUSTIFICATIVA

Os servidores efetivos e estabilizados na área de fiscalização sanitária, de acordo com a legislação em vigor,
foram agraciados com a garantia de permanência e suas competências, mas não recebem sequer o auxílio
de insalubridade ao realizar suas atividades em locais deletérios e morbosos.

Esta situação atinge a todos os funcionários que trabalham nos Escritórios regionais de saúde bem como os
que atuam no nível central da Secretaria Estadual de Saúde – SES, gerando uma insegurança aos mesmos
que exercem a atividade. São centenas de funcionários prejudicados com tal situação.

As prerrogativas, os direitos e os deveres de quem exerce este importante cargo de assegurar a prestação
de serviços na área da saúde de qualidade a população merecem as considerações do ente público.

Em anexo, inserimos a portaria n 185/2015 que explicita todos os servidores que exercem esta atividade na
SES e nos ERS do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto, e para que o objetivo desta INDICAÇÃO possa ser alcançada, na forma aqui justificada,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
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acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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