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INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Dmgxmumns a prcsmçà uu VS" pam antummhur cópm do

rcqucrimcnlu n” 7003 2021 de Aumriu do vereador Renam Lucololo

Sem mais, subscrcxcmwnm mm mm»- de eslimac consideração.
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ALES KNDRO MARACA MATH %MDRENO

Presklrmc !” Secretário
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Emaúu de SdU PdLHu

REQUERIMENTO

Nº 007003 EMENTA: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO r.
LOUVOR AO SENHOR RUI BRUNINI JÚNIOR.

SENHOR PRESIDENTE:

co
Social, aleude as cidades de R
Pandema das COVÍD19.ns ser

ÍDERANDO que e lnslilulo Nàcmnal dO Seguro
no Prem, Serranª : Cravluhoà, c qu: "um período de
as aumentaram de fºrma expansncval,

CONSIDERANDO que & Agéncm local de Rxhelrio Prem,
em gerência :* exzrclda paio Senhor Ku] Bruníni ]umov de farma . nlerrupm desde
2003. enfrentando as d' "cuidadas mmm, no aumento dn unico públxco, com um
déncn mmm dª senldnrie,

CONSIDERANDO que a agêncna local chegou » conm 460
5=nidores : que hoje coma 154 servIdores para execular as mesmas larefas, com
atendrmenm mmm de mm de 100 pessoas diz. mals de 100 perícias e alendlmcnlos
leleprescnciau.

CONSIDERANDO que diante de todas as animam“. a
Ínsulum Nacmnal de Preudêncía Socul, paga e... um ngêncm Inca! mms de léb uma
(cenlo : se::ema e seu mm bcncficms previdencía ' s, colocando na economa local
m.:i» d: ks nos em nomo (meme 9 "mem : clnco milhõc» Ac mw),

V



Eu iu de SdU Pau.»:

CONSIDERANDO a necesaídade de reconhecer a
Imparlãnma que lem n Agenm local do INSS tamo na ecºnomia quantº no ªtendimento
de demandas mms de nossa udade que, com & :diçân da Rªfnrmn Previdenclàna
xrauxc um agravmnemo na: dcmandns previdenciária;

REOUEREMOS. bem por & “a, nos termos da m 122.
paragrafo :», XI. do Rtglmenlo Imcma» moção de mmm & congratulaçãu, com
referências tlogloszs ao Senhor (ierenlc local do lusululo Nacxoual do Seguro Somal.
Rui Bru ni Júnínr. que denulam ªs qualidades de um senzdor pubxmo vocacmmdu
atencioso, compelente : cumpridor funções. Com expedição de dxplnmn para

.E de Estadº do Irabalho &

Previdênma Samui, no Pm
Bramiz au Procurador R
de Rmmãa mm,
connderaçãu


