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Ribeira“ Prem. em 29 de setembrº de 202]

Para

PROCURADOR GERAL DE SÃO PAULO

Dinglmo-nus & presença de v pAra cnmmmhnr uam da

rcqucrimcnm n" mtu/2021 de Aumnu du »ereadm Renaux 7ucoh>lo

Sem mais. subscmemo-nos com plclcuos de mim ;* cmvaídcraçãu

ALESSANDI'“) MARACA MATHÉULS MORENO
Presidente

Fls. m



REQUERIMENTO ()

v 007003 EMENTA' MOÇÃO DE CONCRATL'LAÇÃO E
LOUVOR A0 51: 'HcR RUI BR ' 'INI JÚNIOR.

SENHOR PRESIDENTE:

CONSIDERAYDO que o Inslxtulo Nacional do Seguro
Suma], azendz :“ admin» de Ribeirão Preto, Serrana = Cravinhua» & que "este permdo de
l'andemm da Colem, .»; ;cmços aumemmm de forma exponencial,

CONSIDERANDO que a Agênciª IUCªl de Klbcirão Prelo.
em gtrénc-a c cxcmda pelo Senhor Rul Brumm Junior de forma ímnlerrupta desde
zm, enfrentando as dificuldªdes inerentes ao desmnnlc do Scrvlçn publico, com um
um“. censwel de sarndorcs.

CONSIDERANDO que a agência mean cheguu & cunmr 450
serudores : que hoje coma 154 ;erudures para uecumr a: mamas tarefas. com
mendimemu diario de ma.; de mu pwnas dia. mais de 100 perlcíns & mummenm
lelcpresencms,

CONSIDERANDO que mame de tuda: as dmculdades n
Insmum Nacional de Prcwdéncm Soma], paga em sua ngêucla IncM mas de lãâ 000
lcenlo : sessenta e seu mn; bcnefxcín: prnidenciarlus, colocando na economia lºcal
mm de m 195.98939030 (centº & novena : cinco milhões de mms»
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EdedU dr: Sw Pduw

CONSIDERANDO » necessvdade de reconhecer a
impomnua que [em & Agêncm lm] do MS uma na econumm qunnlo nn a(cndxmeum
de demandas soclnís de "um mªde que, com a mm da Reforma Previdenciaria
(roux: nm ngmvamemn nªs demanda: previdenclayias;

REQUEREMOS. bem por Isso. nos Iàrmes do m mz.
parágrafo 3ª. x|, dn chxmcnlo Interno. moção de louvor e cungratulzção, com
mm;" 'A; elogvosas ao Senhor (iereulc local do mmm Nacional dn Seguro Somal,
Rui Brunini Júnior, que denotam as quahdadcs de um sevvldar púbncu vocacmnado,
menclmo_ compagnie & cumprídor Funçõee, cum expedição de diplºma para
registvn de a moças e expednç“ :; ofícm & enhor Mimstm de Eslado do Trabalho e
Pmmenm SncmL an pm mf Gera! do srilulu Nacmnal do Seguro Soclal em
Braslhu. ao Procurador R iam! de São mm, bem cumu zu Senhor Procurador Chefe
de kibe: » Prem, : amandº ess- mais elevada; mnmksxaçães de aprcçu e
censxderaçãn


