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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 março de 2020.

 

O�cio CMSP nº 69/2020/CMSP

ASSUNTO: Reformas e adequações CEU Meninos

V. Exª. Sr. Secretário Municipal de Educação 

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Exª., atenção ao pleito da
comunidade e do Conselho Gestor do CEU Meninos, pertencente a DRE Ipiranga sobre as reformas e
adequações em função da enchente ocorrida  em março de 2019.

Encontra-se na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, processo licitatório na modalidade
Concorrência, o processo SEI nº 6016.2019/0015692-3, que prevê a realização de serviços nas três
piscinas, incluindo recuo e decks, casa de máquinas e trocador de calor. As piscinas encontram-se
interditadas desde março/19.  Prevê também troca da grama sinté�ca dos dois campos de
futebol e pisos da área externa.

Outrossim, solicitamos verificar no processo acima mencionado, se os itens abaixo relacionados estão
contemplados:

1. Revisão elétrica com troca de lâmpadas nos campos de futebol 1 e 2.

2. Pista de Skate – Recuperação do piso

3. Complexo Espor�vo – Brincando no CEU.

Construção de quadra de areia, na medida de 16m x 12,5m.

Construção de 2 mesas de tênis de mesa em alvenaria medindo 2,74m x 1,525m x 76cm de altura.

Playground – Aquisição e instalação de brinquedos e bancos

Caso não estejam contemplados, solicitamos a inclusão dos mesmos no Processo licitatório da Reforma.

 

Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de Vossa Exª., renovo os votos de elevada
es�ma e me coloco à disposição.

 

 

 

AURÉLIO NOMURA

Vereador
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Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
04/03/2020, às 17:32, 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 026678816 e o código CRC EDE0B067.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0004352-2 SEI nº 026678816


