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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

07 MAR. 2019 

(PRESIDENTE) 

Em 

REQUERIMENTO N.°: 
	 0460 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI 60 "ANNA 
RUSCONI", VILA JARDINI, NESTE MUNICÍPIO. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 61, incisos II e XXIV, 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 a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a educação e a proteção da 
infância, consignadas no artigo 6° da Constituição Brasileira de 1988 como direitos 
sociais de todos e deveres do Estado, garantidos nos termos dos artigos 196, 205 e 208 
da mesma Constituição; 

CONSIDERANDO que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-
escola, para as crianças de até cinco anos (Art. 208, IV da Constituição); 

CONSIDERANDO que a atuação do Município deve 
priorizar o ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §2° da Constituição); 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONSIDERANDO que a creche CEI 60 "Aima 
Rusconi", localizada na Rua Tocantins, 462, Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-150, 
atende diariamente 250 (duzentas e cinquenta) crianças de zero a quatro ano de idade, 
divididas em 11 (onze) turmas, em período parcial e integral. 

CONSIDERANDO que a referida unidade escolar é 
coberta com as mesmas telhas de amianto há décadas, material que, exposto ao sol, 
torna o ambiente interno extremamente quente, principalmente na área do refeitório, 
prejudicando as crianças justo no momento em que estão se alimentando. 

CONSIDERANDO que, além de expor os alunos a 
temperaturas insalubres, o telhado de amianto libera pequenas partículas que, com as 
águas da chuva, escorrem e se acumulam na grama que reveste o parque onde as 
crianças brincam, o que causa risco à sua saúde, tendo em vista, ainda, que o uso do 
amianto foi proibido em território nacional por conta do julgamento das ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI5) no. 3406 e no 3470 pelo STF e, mais especificamente, no 
estado de São Paulo, pelas Leis Estaduais de n°. 12.684/07 e n°. 16.775/18. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, que seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) É possível que a Municipalidade providencie a 
substituição das telhas da referida unidade escolar, instalando telhas com tratamento 	- 
térmico ou telhas comuns em conjunto com uma malha térmica? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a 
substituição das telhas? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
implementação da citada medida? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 37 LOM e Art. 104, § 2° e §3° 

do RI). 	 / 

Sala das Sessões, 06 do Março c e 2019. 

1' 
FERNÁNDO DINI 

VEREADOR 


