COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO
Requerimento n°__________, de 2018
(Do Sr. VICENTINHO PT/SP)

Requer a realização de audiência
pública, no âmbito desta Comissão,
para discutir os problemas no
atendimento
do
INSS
e
as
consequências à população.
Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base nos art. 24, inciso III,
combinado com o art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICD), a realização de audiência pública, no âmbito desta Comissão, para
discutir sobre os problemas no atendimento do INSS e as consequências à
população, tais como: situação do atendimento - Pericia Medica e INSS Digital.
Solicitamos sejam convidados (as): FENASPS; CNTSS; ANFIP; Ministro do
Desenvolvimento Social - Alberto Beltrame; Presidente do INSS – Francisco
Paulo Soares Lopes; DPU – Defensoria Pública da União – Alexandre Mendes;
e Representante da Associação Nacional Médicos Peritos.

JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento solicita a realização de audiência
pública com o intuito de discutir os problemas do INSS no atendimento à
população, para quem vai até o posto deveria receber atendimento de
qualidade, digno e condizente com o que determina a lei. Infelizmente, nem
sempre é assim. Principalmente no que diz respeito à observância de o
servidor respeitar o que determina as normas do próprio órgão em que
trabalhas; E as consequências à população da revisão das Perícias Médicas,
no qual é direito do trabalhador perante a Administração ser tratado com
respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, como determina o art. 3.º,
inciso I, da Lei 9784/99.

Face ao exposto, e no sentido de melhorar os atendimentos
e as consequências de tais impactos causados as populações de modo geral,
solicitamos o apoio dos Nobres Pares para a realização da presente audiência.

Sala da Comissão, em

de

Deputado VICENTINHO PT/SP

de 2018.

