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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

São Paulo, 27 de abril de 2020.

À

 Subprefeitura do Jabaquara

Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 2314

São Paulo/SP 

 

A/C: Sr(a). Heitor Sertão

DD Subprefeito de Jabaquara

O�cio CMSP nº 102/2020/CMSP

ASSUNTO: verificação e reparação de tubulação de águas pluviais 

 

                                    Ilmo. Sr. Subprefeito,

 

                                   Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste solicitar a V.Sa., em atenção
ao pleito dos condôminos Edifício Acquaria, que seja verificada a situação da tubulação de águas pluviais
localizada à Rua Engº. Aldo Fontana Pires que faz divisa com o referido edifício situado à Rua Maracá, 206
– Vila Guarani – SP, onde relatam que em dias de chuva, muita água adentra ao condomínio através das
garagens níveis 2 e 3, conforme fotos anexas a este. Verifica-se também, sérios indícios de infiltração no
muro do edifício onde apresenta coloração esverdeada e com uma emenda em cimento não realizada pelo
condomínio.

                                  Sendo assim, solicito as providências necessárias quanto ao pleito inicial devido a
segurança dos 300 moradores deste edifício que já fizeram solicitação pelo SAC sob nº 23138170.

                                  Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de V.Sa., renovo os votos de
elevada estima e me coloco à disposição.

 

 

 

Aurélio Nomura
Vereador
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Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
27/04/2020, às 17:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 028418978 e o código CRC C411D246.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0007133-0 SEI nº 028418978


