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     INDICAÇÃO   Nº   268/2021 

                                              DE 01 DE SETEMBRO  DE 2021 

 

 
Nobres Pares, 
 
  

                                  INDICO   à    Mesa,    obedecidas    as      

formalidades regimentais, solicitar a Exma. Senhora RENATA TORRES DE SENE,  

DD. Prefeita Municipal, solicitar, sej feito estudos  para a viabilidade junto aos 

órgãos federais para implantação de: 

a-      Implementação da perícia virtual, junto ao posto do INSS de 

Francisco Morato Meu INSS em Francisco Morato/SP.  

 

b-     Implantação de Sistema Dataprev para geração de senhas no 

equipamento público Meu INSS em Francisco Morato/SP. 

Justificativa: é sabido que parte da população de Francisco Morato se encontra em 

situação de vulnerabilidade, recorrendo ao poder público para realização de serviços 

burocráticos e de acompanhamento de seus processos de aposentadoria, BPC 

idoso e BPC deficiente. Outrossim a perícia virtual, vai de encontro a solução para o 

problema de mobilidade dos usuários dos serviços do INSS, que para fazerem suas 

perícias tem que se deslocar para cidades vizinhas.  

Desde 2017 o município conta com os serviços do INSS Digital, sempre com grande 

procura e demanda, e sendo assim consideramos que a Cientes da boa parceria 

estabelecida entre a gestão estadual e a Prefeitura, e considerando sempre o pronto 

atendimento das demandas do município, aproveitamos o ensejo para renovar 

nossos protestos de estima e elevada consideração, na esperança de obtenção de 

resposta favorável e implementação dos serviços do Sistema Dataprev para geração 

de senhas no equipamento público Meu INSS será de grande valia para o 

desenvolvimento municipal e melhoria no atendimento à população.  

Essa ação vai ao encontro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 

Transformar o Nosso Mundo (ODS), proposto pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). O documento versa, no Objetivo 10, "Redução das Desigualdades", em 

especial o item 10.2: "Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica 

e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, 

origem, religião, condição econômica ou outra". Também atende ao Objetivo 17, 

"Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável". 
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Cientes da boa parceria estabelecida entre esta Casa de Leis e a Prefeitura, e 

considerando sempre o pronto atendimento das demandas desta vereança, 

aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e elevada 

consideração, na esperança de obtenção de resposta favorável. 

 

Certo de poder contar com a habitual atenção de  

Sua Excelência a Senhora Prefeita, aguardo  providências 

 

  
 
 

     JAILTON SANTOS DE SOUZA 
                                                   JAILTON 
                                                VEREADOR 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 


