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Indico ao secretário de estado de Gestão, como
cópia ao secretário de Estado de planejamento
e secretário Chefe da casa civil, a necessidade
de  se  Promover  o  reajuste  salarial  dos
Servidores  do  departamento  de  Trânsito  de
mato grosso - DETRAN/MT.

Com fulcro no Art.160-II, Desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta Indicação ao secretário de estado de Gestão, como cópia ao secretário de Estado de
planejamento e secretário Chefe da casa civil, a necessidade de se promover o reajuste salarial dos
Servidores do departamento de Trânsito de mato grosso - DETRAN/MT. 

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as diversas reinvidicações recebidas em nosso gabinete a respeito da desatualização da
tabela salarial dos servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso - Detran, se faz necessário a
intervenção junto ao Governo do Estado para que se promova estudos para sanar tal demanda. Vale
ressaltar que aquele órgão é o segundo órgão que mais arrecada no Estado, porém, tem uma das piores
tabelas salariais e estão há 6 anos sem reajustes.

O atendimento deste pleito trará mais dignidade e justiça aos servidores deste Órgão tão importante para
nosso estado, e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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