
ª Câmara Municipal de Ribeirão Preto

OFEXP n“ 908/2021

Ribeirão “510.61“ lº de setembro de 2413 &

Para

I'Rocl RADOR CHEFE DE RIBEIRÃO PRETO

Dlnplmn-nus .; pretença dk VS“ para cncdmmhAr [bpm do

rcqucnmcnm nº 7003 "1021 de amaria do xcreadm Renato Zucclmo.

Sem mais, subscrcvcmn-nns com pmmqos da csííma c consndcraçãn

& !
ALESS DRU MARACA MATA MORENO

l'resideme 1“ Secrelàriu

Fls. m



_:_!

REQUERIMENTO ' ()

N" 007003 EMENTA: MOÇÃO DE (:(quATULAcÃo I:
LOUVOR A0 SENHOR RUI BRINIWI JÚNIOR.

SENHOR PRESDENTE:

CONSIDERANDO que :» Insllmlc Nacional da Segum
Som], alcndz as exdndcs de Ribeirão Prem, Serrªna e Craviuhus, e que nesle período de
Pandemm da COVIDIG, o; scruçns aumentaram de forma exponencm],

CONSIDERANDO que a Agénmn local de Rxhclrãn Preto.
em gerêncm e' eweida 57:10 Scnhor Kui Brumm !uuínr da form lnimenupla desde
2008. enfrentando as dmculdades inerentes aD desmame do <crviço púhhco, cnm um
dencn seumex de Scrvldorcs,

CONSIDERANDO que & agênms local chegou & contxr 460
swvidnres e que me com 154 cervidnrcs para Recuar as mesmas Iarefas. cum
atemhrnemo dxárm de mais de um pessoas dm. mais de um nem.“ e mummenms
telepruencmn;

CONSIDERANDO qn: dame de mdxs as dIflculdades, u

Insumm Nacwnal de Previdência So “zl, pagª em sua ªgÃ'IICIB local mms de 166 (mm

(cenm e semem e um mil) benefícms pre denelarvns, cDIDcaudo na ccoania local
mais de R$ 195339 own» (mmm e nmema : unco mulhõe» de reais)»



EdeUU dr: Sw Pam;
CONSIDERANDO & neccwidadc de reconhecer &

Importância que (em :; Agêncm Inca] da msg uma na economiª quanto no menmmeum
de demand»: socixiª dc nossa cidade que. com & edição da Reforma Previdencxária
veux: um agrmmemo nas demanda: pmxdencmm

REQUEREMOS, bem pnr Em, nos Iermus do a... 122,
parágrafº 32 xx, do Regimento Interno, mnção de 10..er e congratulaçãn, com
referências :]Dgiosas ao Senhor Gerente lºcal do Insziluto NaCíonaI de Seguro Soclal»
Rui Brunini Júnior» que dmmam as qualidades de um senador público vocacionadu,
alencluso, cumpelcnte : cumpridor < funções, com expedição de dxplomn para
reglslru (lena mação & expcdlç & nficm & senhor mm de: Emdu do frabalho &

Pruvidãnua Suomi. nu Pra smum Ixamuual do Seguro Suma! em
Brasiha, na Proturndcr R iana] a: São mu,, bem como ao Senhor Procurador Chefe
de Ribeirão Preto, : aruanda e:: mal: elevadas mamfeunções de apreço &

cnnslderação


