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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, 04 de junho de 2020.

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Av. São João, 473- 4º/ 5º andar / Centro

São Paulo/SP – CEP 01035-904

 

A/C: V. Exa. Sr(a). Aline Cardoso

Secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

O�cio CMSP nº 127/2020/CMSP

ASSUNTO: Parceria com a Instituição ONIKI

 

V. Exª. Sra. Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

 

Ao cumprimentá-la, cordialmente, venho por meio deste apresentar a Instituição ONIKI do Brasil que vem
atuando com atendimento profissional na Clínica de Massoterapia e também com aulas teóricas e práticas,
fundado há mais de 30 anos, pelo falecido Dr. Ichijiro Oniki e sua esposa Junko Oniki, localizada na Zona
Leste de S.P..

Oferece atendimento a comunidade menos favorecida financeiramente durante os horários de estágio dos
alunos com supervisão de professores; realiza evento semestral, na própria Escola (com alunos estagiários,
professores e profissionais já formados), em mutirão de atendimento ao público em geral, conhecido como
“AMO” - Atendimento de Massagem Oniki e ainda, seus massoterapeutas participam em eventos externos e
empresas parceiras.

A Escola ministra Técnicas de Massoterapia para pessoas com visão normal, baixa visão, mas
especialmente para deficientes visuais, oferecendo condições para que adquiram independência financeira,
através do próprio trabalho.

Atualmente, com a  situação que estamos vivendo o instituto  está passando por muitas dificuldades, com o
cancelamento de eventos, aulas presenciais e atendimentos.

Solicitamos orientação sobre formas de auxílio para esta Insituição, se existe a possibilidade de uma
parceria junto à Prefeitura, para que não tenhamos a perda de uma Instituição, tão valiosa para muitos, em
nossa cidade.
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Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de Vossa Exª., renovo os votos de elevada estima
e me coloco à disposição.

 

 

 

 

 

Aurélio Nomura
Vereador

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
04/06/2020, às 17:30, 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 029557247 e o código CRC 37AC7F51.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0009205-1 SEI nº 029557247


