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..,,, 	 Estado de São Paulo 

DESPACHO 

N° 
APROVADO 

SIDENTE) 

2 O FEV. 2014 

:- 

- 

REQUERIMENTO NO 	0296 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

N2 10.491/2013. 

Considerando que o art. 61, incisos II e 

XXIV da Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que 

compete, privativamente, ao Prefeito exercer a direção superior da 

Administração Pública Municipal e resolver sobre os 

requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 

Considerando que art. 129 da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba informa que A saúde é direito 

de todos os munícipes e dever do Poder Público, assegurada 
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Estado de São Paulo 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando 

nos informar o que se segue: 

1. Qual a razão da municipalidade não ter 

providenciado a execução da Lei Municipal 10.491/13? 
- 

, 
2. Existe algum projeto para a implementação 	 -, 

: 
imediato da determinação da 10.491/13?  
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LEI N° 10.491, DE 10 DE JULHO DE 2013 

Obriga a realização do "teste da linguinha" em todos os recém-nascidos, nas 
maternidades do município de Sorocaba e dá outras providências. 

Projeto de Lei n° 157/2013 — de autoria do Executivo. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° O protocolo de avaliação de frênulo lingual "teste da linguinha" deverá integrar 
o rol de exames do recém-nascido, nas maternidades localizadas em Sorocaba, nas 
primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida, antes da alta hospitalar da criança. 

Art. 2° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas 
próprias consignadas no orçamento. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 10 de julho de 2013, 358° da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 
ADRIANA DE OLIVEIRA ROSA 
Secretário de Negócios Jurídicos em substituição 
JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra 
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais 


