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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adalto”, Prefeita 

Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Saúde, a necessidade de efetuar estudo 
visando a possibilidade de contemplar os Agentes de Saúde e de Endemias com reposição 
salarial no mesmo patamar de 6.19% que foi concedido aos profissionais da 

administração pública municipal pela Lei nº 1.708/2013, bem como analisar a 
possibilidade financeira para aumentar o valor da Verba Indenizatória destinadas aos 

agentes. 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que tantos os profissionais da 

educação, saúde e da administração pública municipal foram contemplados com 

reposição salarial recentemente e os agentes ficaram de fora desta reposição, com relação 
o aumento do valor da Verba Indenizatória dentro da possibilidade faz necessários devido 
à defasagem uma vez que ela foi instituída com o valor de R$ 80,00 já algum tempo e, 

desde então não houve correção no valor, pelo o que esperamos contar com a acolhida do 
Poder Executivo. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 28 de junho de 2013. 

 
 

 
Vereador Jorge Getúlio do PT 

 


