Requerimento nº 010/2021

Sr. Presidente
O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa,
vem perante Vossa Excelência, amparado no artigo 122, §1º, “k”, do Regimento
Interno e demais disposições legais, solicita à Vossa Excelência a inclusão do
presente requerimento para apreciação e votação do Plenário, e, se aprovado, seja
enviado ofício ao Ilmo. Sr. Superintendente Regional do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS

REQUERENDO-LHES:
a) A designação de perito médico permanente para atender as
demandas oriundas da agência do INSS, situada na cidade de
Alta Floresta, visto que também atende aos cidadãos
carlindenses;
b) Considerando a alta demanda por perícias, requer a realização
de mutirão com a finalidade de colocar em dias a demanda da
população;
c) Não sendo possível a realização das perícias no Município de
Alta Floresta, que seja disponibilizado transporte de forma
gratuita

aos

segurados,

garantindo-lhes

alimentação e direito a acompanhante.

hospedagem,

JUSTIFICATIVA
A distribuição dos riscos e do ônus da sociedade devem ser
partilhados entre todos os cidadãos, em prestígio ao princípio da solidariedade,
competindo ao Estado, por meio da seguridade social, prestar auxílio àqueles que,
por razões diversas, perderam ou tiveram sua capacidade laboral diminuída.
É cediço que a concessão de benefícios previdenciários, em regra,
necessitam da realização de perícia médica.
Dada a própria natureza do serviço exige-se que seja prestado de
forma célere, uma vez que o cidadão se encontra em momento de dificuldade,
sendo que, por vezes, depende da concessão do benefício para prover o sustento de
sua família.
Contudo, não é isso que vem ocorrendo. As perícias médicas que
deveriam ser realizadas na agência do INSS da cidade de Alta Floresta estão sendo
designadas para a cidade de Cuiabá, o que, em razão da distância, inviabiliza sua
efetivação por parte dos solicitantes.
A distância em demasia e a ausência de recursos do cidadão o
impedem de usufruir de um direito fundamental, notadamente por ineficiência do
Estado.
Para além disso Sr. Presidente, se não bastasse a distância, as perícias
estão sendo agendadas somente para o ano de 2022, o que é um absurdo, posto que
as necessidades do cidadão são imediatas. Não tem como o pai de família esperar
tanto tempo para prover o seu sustento.
Por tais razões, fazendo jus aos votos em mim depositados pelos
cidadãos desse Município é que trago essa situação a apreciação dos nobres pares
para que possamos, juntos, buscar uma solução a este problema.

Dessa forma, requeiro a submissão do presente requerimento ao
Plenário desta Casa de Leis para, após votado e aprovado, seja encaminhado ofício
ao Ilmo. Sr. Superintendente Regional do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, contendo os requerimentos acima indicados.

Carlinda-MT, 06 de agosto de 2021.

_________________________
Manoel Rodrigues de Sousa

