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MOÇÃO Nº 22/2019 – APELO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
– SP:
RODRIGO FERNANDO NOVELLI, Vereador da Câmara Municipal de
Itápolis, REQUER, satisfeitas as formalidades Regimentais, que se aprove a
presente Moção de Apelo ao não fechamento da agência do INSS de
Itápolis e o envio de mais servidores para compor o quadro da unidade.

Temos ouvido rumores de um possível fechamento da Unidade do
INSS de nossa cidade ou redução na prestação de serviços como a
realização de pericias médicas devido a carência de servidores públicos.
A Agência da Previdência Social de Itápolis atende não somente
os segurados de nossa cidade e seus distritos, mas também de várias
outras cidades de nossa microrregião. Se a decisão do Governo Federal
se concretizar nossos munícipes serão diretamente afetados. Não
podemos perder mais um órgão dessa importância.
Caso ocorra o fechamento da agência a população de Itápolis
terá que se deslocar até Ibitinga para ser atendida. O principal afetado
será o segurado. Nos posicionamos contra a mudança e acreditamos
que vai ocorrer uma precarização no atendimento.
O aumento dos recursos humanos neste setor da administração
pública que maneja carências da população é um sinal claro do respeito
aos cidadãos brasileiros.
Solicitamos, portanto, que seja destinado maior número de
servidores do INSS. Acreditamos que o respeito ao cidadão deve ser o
paradigma da administração pública e depositamos nossas esperanças
que essa será a política adotada pelo Governo Federal.
Apelamos para que todas as providências sejam adotadas para
que a agência do INSS de Itápolis continue a periciar nossos segurados,
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de modo que estes não tenham de se deslocar a outras cidades da
região para submeterem-se a perícia médica.
REQUER, por fim, que cópia da presente, após aprovada pela Câmara,
seja remetida ao conhecimento do senhor Renato Rodrigues Vieira,
presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dando a ele
ciência da manifestação da Câmara Municipal.
Sala das Sessões “Presidente Dr. Emílio
Salin Haddad”, em 17 de maio de 2019.

RODRIGO FERNANDO NOVELLI
Vereador

