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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, 20 de agosto de 2020.

À

Secretaria Municipal da Educação de São Paulo 
R. Borges Lagoa, 1230 – Vila Clementino 
São Paulo/SP - CEP 04038-003

A/C: V. Ex.ª Sr. Bruno Caetano 
Secretário Municipal da Educação de São Paulo

O�cio CMSP nº 186/2020/CMSP

ASSUNTO: Reforma, aquisição de equipamentos e construção de playground no CEU Sapopemba

 

V. Exª. Sr. Secretário Municipal de Educação

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste consultar sobre a possibilidade de atender o pleito do
Conselho Gestor do CEU Sapopemba para a revitalização do espaço destinado aos Projetos de arte, dança e
música, que necessitam de reformas urgentes e instalação de equipamentos como espelho e barra na sala de
dança, isolamento acústico na sala de música e troca de divisórias e portas em todas as salas por estarem em
condições inadequadas, além da construção de parque infantil no CEU Sapopemba para garantir cultura, lazer e
segurança aos seus usuários.

Devido a certa urgência para a contemplação deste pedido, servimo-nos do presente para solicitar autorização,
caso a execução não seja possível por SME, para que a mesma ocorra, pela Subprefeitura de Sapopemba, através
de emenda parlamentar de minha propositura:

Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de Vossa Exª., renovo os votos de elevada estima e
consideração.

 

 

 

 

Aurélio Nomura
Vereador
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Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
21/08/2020, às 17:50, 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 032295306 e o código CRC 0B71CD78.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0017752-9 SEI nº 032295306


