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Indica  a  necessidade  de  implementação  de
bonificação para os Agentes Comunitários e de
Combate  a  Endemias  durante  o  período  do
enfrentamento à pandemia do Covid-19.

        

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de Dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO para que seja remetida ao
excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, ao Senhor Secretário de
Estado de Saúde e ao Senhor Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, sobre
a necessidade de implementação de bonificação para os Agentes Comunitários e de
Combate a Endemias durante o período do enfrentamento à pandemia do Covid-19.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso, assim como todo o planeta, enfrenta hoje uma grande luta contra
o novo Coronavírus, e é nesse cenário que entra a importante participação dos os Agentes
Comunitários e de Combate a Endemias.

Tal categorias corresponde a cerca de 8.000 (oito mil) profissionais no estado de Mato
Grosso, atuando nos 141 municípios na promoção de saúde e prevenção de doenças,
trabalho essencial e indispensável na guerra contra o vírus.

Ocorre que esses trabalhadores estão desempenhando suas funções incansavelmente
nesse momento de luta contra a disseminação do vírus, mas como Mato Grosso possui
aproximadamente três milhões e quinhentos mil habitantes, e por isso a categoria está
precisando se desdobrar para conseguir atingir o melhor resultado possível, por tal motivo
nada mais justo que fosse criada uma bonificação para os Agentes Comunitários e de
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Combate a Endemias durante o período do enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus,
como uma forma de otimizar o serviço público de saúde oferecido pela categoria na
contenção do Covid-19 e uma forma de estímulo aos agentes.

São essas as razões da presente indicação, que espero aprovada pelo meus pares e
atendida pela Executivo pelo bem da população da população do estado de Mato Grosso e
como reconhecimento aos essenciais serviços prestados por esse servidores.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Abril de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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