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INDICAÇÃO Nº
, DE 2021
(Do Sr. Deputado Alexandre Padilha)

Apresentação: 22/03/2021 13:56 - CSSF

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Apresenta-se a Vossa Excelência a presente Indicação
que, com base nos números apresentados pela cidade de Araraquara/SP após
adoção de confinamento social (lockdown) que se mostraram exitosos no
enfrentamento de crise grave sanitária naquela cidade, para que o Ministério da
Saúde, por intermédio de sua Exa.:
a) Realize visita à cidade de Araraquara/SP, para ouvir
no local gestores, profissionais da saúde, autoridades,
etc. e constatar os efeitos que a aplicação de restrição
efetiva de circulação (confinamento social) contribuiu
para a redução do número de mortos, para o
desafogamento do atendimento na saúde e para os
números de transmissão do Sars-Cov-2

Sala da Comissão, em 17 de março de 2021.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP

*CD213557337500*

Senhor Ministro

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Saúde, a adoção de
providências voltadas à visitas de cidades
que adotaram medidas de confinamento
social
(lockdown)
exitosas
para
enfrentamento da pandemia Sars-Cov-2, a
exemplo de Araraquara/SP.
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fundamento no artigo 113, inciso I e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo para que, por
intermédio do Ministério da Saúde, se realize visita à cidade de Araraquara/SP,
para aferição dos efeitos que a adoção do confinamento social gerou para o
enfrentamento da grave crise sanitária causada pela pandemia do Sars-Cov-2
naquela cidade.
Sala da Comissão, em, 17 de março de 2021.

Alexandre Padilha
Deputado Federal – PT/SP

*CD213557337500*

Pelo presente, requer-se a Vossa Excelência, com

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

