CÂMARA MUNICIPAL DE

ROCABA

ESTADO DE SAO PAULO

DESP

O

APROVADO
(PRESIDENTE)
Em

REQUERIMENTO N.°:

1 OUT. 2019

2083-

Informações sobre possível fornecimento de kit de higiene
pessoal para os alunos dos Centros de Educação Infantil de
Sorocaba
CONSIDERANDO que entre as propostas do Estudo do Plano Nacional pela
Primeira Infância realizado pelas instituições de Educação Infantil do Município de Sorocaba
contavam "o retorno de projetos destinados a cuidados básicos e higiene pessoal das crianças,
como o Escola Saudável";

CONSIDERANDO que materiais de higiene pessoal para bebês e crianças,
como sabonete liquido, shampoo, escova e pasta de dente costumam ser itens caros e que
muitas famílias não tem condições, ou arcam com estas despesas a muito custo;

CONSIDERANDO que segundo o ECA, em seu Art. 7°, "a criança e o adolescente
têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência";

CONSIDERANDO que ao frequentar um Centro de Educação Infantil cada
criança deve ter um "kit" de

higiene pessoal contendo: escova e pasta de dente, pente ou

escova de cabelo, toalha de mão e sabonete e lençol para o colchonete de repouso;

CONSIDERANDO que o banho, além de refrescar o corpo, tem o objetivo de
incentivar a criação de hábitos higiênicos, promovendo a saúde. E sua frequência em
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ambiente escolar deve estar relacionado à temperatura da estação do ano, atividades
pedagógicas desenvolvidas, idade da criança e o tempo que ela permanece na creche;

CONSIDERANDO que a escovação dos dentes deverá ser diária, após as
refeições;

CONSIDERANDO que hoje a Prefeitura de Sorocaba não disponibiliza
nenhum tipo de material de higiene pessoal as crianças que frequentam os Centros de
Educação Infantil (berçário, creche e pré-escola);

REQUEIRO A. Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue:

I) Quantas crianças estão hoje matriculadas nos Centros de Educação Infantil
(berçário, creche e pré-escola) de Sorocaba?
2) Quando foi a última vez que a Secretaria de Educação disponibilizou material
de higiene pessoal individual para as crianças'? Por qual motivo houve a descontinuidade
dessa ação?
3) Quanto custava cada kit individual e o que continha neste kit?
4) Qual a possibilidade da Prefeitura de Sorocaba de disponibilizar para 2020 um
kit de higiene pessoal para estas crianças?

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2019.
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GP-RIM-2031/19

Sorocaba, 14 de outubro de 2019

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 2083/19, de autoria do nobre vereador
Péricles Régis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações
sobre possível fornecimento de kit de higiene pessoal para os alunos dos Centros de Educação
Infantil de Sorocaba, informamos conforme esclarecimentos da Secretaria da Educação - SEDU:
1.

MODALIDADE DE ENSINO

BERÇÁRIO
CRECHE!
CRECHE II
CRECHE Ili
SUBTOTAL
PRÉ ESCOLA (PRÉ I)
PRÉ ESCOLA (PRÉ II)
SUBTOTAL
TOTAL DE MATRICULADOS

NºDE
MA TRICOLADOS
1.161
3.133
4.182
4.903
13.379
6.813
7.047
13.860
27.239

2. A última aquisição dos kits de Saúde Bucal foi realizada em 2014 pela
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CPL 514/2014.
Em 2015, foi aberta uma nova CPL 655/2015, pela solicitação 900/2015,
porém, não houve continuidade em virtude do contingenciamento estabelecido pelo Comitê de
Otimização do Gasto Público da Prefeitura de Sorocaba (COTIM).
3.

Em 2014, foram comprados:

• 750 kits de Saúde Bucal individuais, contendo: 30 porta-escovas dentais
cônicos, fabricados em resina termoplástica, atóxica; 12 dentifrícios líquido (gel dental fluido)
com flúor, embalado individualmente em frasco plástico com aprox. 100 gramas; 60 escovas
dental infantil, cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufos, contendo aprox. 28 tufos de
cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo aprox. 15 cm, embalada
individualmente em saquinho plástico lacrado, contendo marca do fabricante, data de fabricação,
número de lote e prazo de validade, O1 caneta marca plástico, para identificação, no valor
individual de R$ 274,80, totalizando R$ 206.100,00.
• 250 kits de Saúde Bucal coletivos, contendo: 01 suporte coletivo retangular
com capacidade entre 30 a 40 porta-escovas, e um tubo de dentifrício gel com aprox. 1OOg.;
quantidade de porta-escovas em conformidade com o suporte; porta-escovas cônico, em resina
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termoplástica reciclável, atóxica, com orifícios de ventilação nas extremidades e encaixe
específico para armazenamento; 12 tubos de dentifrício líquido (gel dental fluido) com aprox.
1OOg, bico dosador, sendo encaixe adequado com o suporte, com ou sem flúor (a definir pelo
setor solicitante); mínimo de 60 escovas dentais (infantil) com cerdas macias de nylon, pontas
arredondadas e aprox. 28 tufos - cores variadas; O1 caneta marca plástico para identificação cor
preta, no valor individual de R$ 311,95, totalizando R$ 77.987,50.
• Total da aquisição R$ 284.087,50.
4. Salientamos que há previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020,
no valor de R$ 20.000,00 destinada à aquisição de escovas e cremes dentais.
Informamos ainda, que a municipalidade disponibiliza sabonete líquido para a
higienização das mãos das crianças, porém não é fornecido shampoo e sabonete líquido para o
banho em razão das peculiaridades de cada criança, como por exemplo, a questão de alergias.
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

\
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP

