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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, 22 de outubro de 2020.

À

Diretoria Regional de Educação Ipiranga

Rua Leandro Dupret, 525 - Vila Clementino

São Paulo - CEP 04025-012

 

 

A/C: Ilma. Srª. Marta Malheiros Adriano

Diretora Regional da Diretoria Regional de Educação Ipiranga

O�cio CMSP nº 234/2020/CMSP

ASSUNTO: Projeção de salas para 2021

 

 

 

Ilma Sra. Diretora Regional de Educação

 

 

Ao cumprimentá-la, cordialmente, venho por meio deste solicitar à V. Srª., atenção especial ao
pleito do Conselho Escolar da EMEF Sylvia Mar�ns Pires, situada a rua Italva, 266, pertencente a esta
DRE que, segundo documento em anexo, a projeção de salas para o ano de 2021 não atendeu a expecta�va
da comunidade e requisitam a abertura de mais 2 salas no período da manhã para os 6ºs anos, ou para a
demanda que couber, o que garan�ria mais 70 vagas para uma escola tão disputada na região.

Segue em anexo o abaixo assinado organizado pela Comunidade local e também os dados de
intenção de matrícula, que estão no sistema. Esclareço que estes dados de intenção de matrícula foram
cadastradas, segundo informações, em uma semana, após orientação do próprio Secretário de Educação Sr.
Bruno Caetano, da necessidade de ter dados claros indicando a necessidade da abertura de novas salas, que
até o momento a escola, por desconhecimento, não havia orientado as famílias desta possibilidade (indicar a
preferência de escola, mesmo não conseguindo vaga na mesma).
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Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de V. Srª., renovo os votos de
elevada es�ma e me coloco à disposição.

 

 

Aurélio Nomura
Vereador

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
22/10/2020, às 14:43, 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 034685638 e o código CRC C6B89A15.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0024776-4 SEI nº 034685638


