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Excelentíssrmo Senhor Presidente da Càmata Municipal de Cascar.el

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art. 1.48, inciso IV, do Regimento Intetno desta

Casa de Leis, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhot Rodrigo Modolo, gerente getal
do INSS - Agência Cascavel, estado do Pannâ, solicitando seus esforços paÍa que sejam

tomadas providências parà o ÍetoÍno das atividades da Âgencia INSS em âmbito municipal
no município Cascavel - PR.

É o qr" Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 9 de julho de 2020.

I f".,- -tn-l
Pólicial Madril
Veteadot /PSC

Justificação:

A presente soücitação busca atomada de providências quanto ao fechamento da agência

INSS Cascavel devido a pandemia do COVID19, uma vez que vários dos segurados deste seriço
estão Íicando à mercê, não podendo teaizar suas perícias medicas, avaliaçôes sociais, reabilitações
profissi.onais, dentre outÍos, vindo afetar a população em um contexto geral.

E sabido pot todos que vários dos segurados do INSS precisam de uma forma ou de

ouúa Íazerem uso do sistema. Uma vez que estes podem estar à espeÍa de sua aposentadotia, em
busca de um benefício ou ate mesmo aguardando o aval para voltarem ao leu lavoto, tornando-se
imprescindível e de extÍema necessidade a abertura deste órgão.

Frisa-se que vivemos em um tempo difíci1 onde muitas pessoas tem perdido o emprego
ficando sem renda, dexando suas famílias sem o mímmo de sustento necessário, e desta fotma
este órgão com as poÍtas abettas e seus segurados tendo seus mínimos serwiços realizados como
o pÍocesso de aposentadotia, o agendamento de petícias e até mesmo aautotização de retorno as

atividades tornaria-se múto útd e de extÍema rmpotância a estes segurados.

Portanto, diante do exposto, buscamos que a pÍesente soücitação seja analisada com
urgência, paÍa que estes seguÍados, do INSS C,\SCAVEL voltem a ser atendidos, demonstrando
sewiços rápidos e de qualidade, visando um âtendimento de excelência a população
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