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REQUERIMENTO N.°-: 00 30 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE 	IMPLANTAÇÃO 	DO 
AMBULATÓRIO DE REPATOLOGLk. 

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. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
õrçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	'art. 40, incisos VII, da Lei Orgânica 
do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com 'a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimentõ à saúde 
da população 

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 mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
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médico especialista em hepatologia? Se negativo, qual a especialidade médica que trata 

N
desta doença? 

° 
2) 	Poderia' a municipalidade implantar uni serviço de 

hepatologia, com médicos especialistas nesta área, que atenderia as diversas formas de 
doenças do fígado e do pâncreas? Se positivo, qual o cronograma da implantação. Se 
negativo, qual a razão? 
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