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REQUERIMENTO NO 05í 12021.

REQUER INFORMAÇÕES AO

PREFEITO MUNICIPAL SOBRE A
REALIZAÇÃO DO EXAME DE

OXIMETRIA DE PULSO E O TESTE

DA LINGUA EM RECEM-

NASCIDOS NO MUNICíPIO DE

ALAGOINHAS

Excelentíssimo sr. presidente da câmara Municipar de Aragoinhas,

Requeiro à Vossa Ex.u que sejam solicitadas ao Sr. prefeito Municipal as
seguintes informaçÕes, acompanhadas da documentação pertinente:
a) quantos exames de oximetria de pulso e testes da língua foram realizados
em recém-nascidos, a partir de maio/2019, nos hospitais e unidades de saúde
públicos em Alagoinhas? b)os referidos procedimentos estão sendo
disponibilizados atualmente na rede de saúde pública municipal?

JUSTtFtCAÇÃo

coNSIDERANDo que constituição Federal, assegura, no artigo 50, inciso
xxxlll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos púbricos
informaçÕes de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da
autoridade que lhe negar acesso,
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CONSIDERANDO que a Lei Federar no 12.s27t2011 determina que todo
cidadão tem direito de obter: Art. 70 o acesso à informação de que trata esta
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: t I v _ informação sobre
atividades exercidas pelos orgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços;[ .)

CONSIDERANDO que o artigo 1 o da Lei Municipal 2.46g t2o1g determina que
"fica instituído o estímulo à realização do exame "Teste da Língua,,em recém-
nascidos nos hospitais e nas unidades de saúde públicas e privadas no
município de Alagoinhas,,;

CoNSIDERANDO que o artigo 1 o da Lei Municipal2.470l2o1g determina que
"fica instituído o estímulo à realização do exame "Oximetria de pulso,, em
recém-nascidos nos hospitais e nas unidades de saúde públicas e privadas no
município de Alagoinhas,,;

CONSIDERANDo que o vereador dispÕe do direito constitucional de fiscalizar
a Administração Municipal, nos termos do que estabelece o art. 2g, Xl, da
Constituição Federal;

solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente
Requerimento de lnformaçÕes.

Sala de SessÕes da Câmara

2021.
Alagoinhas, 16 de setembro de
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