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CAMARA MUNICIPAL DE

ERESZDENTE

sÃo PAULO

Gabinete do Vereador Arselino Tatto
REQUERIMENTO Nº

/2018

RPP
3/2018

Requer informações ao Senhor
Prefeito, Bruno Covas, a respeito
de
da
cobertura
quadras

pertencentes

esportivas

aos

Centros Educacionais Unificados

-

CEUs.

Considerando que os Centros Educacionais Unificados foram
construídos em conformidade com a Lei de uso e ocupação do solo
aplicada nas diversas regiões da Cidade;
Considerando que nos equipamentos recentemente construídos
há projetos de quadras esportivas externas sem cobertura;
Considerando as necessidades da população usuária destes
equipamentos que ficam expostas as condições climáticas durante a
prática esportiva;

requeiro, com fundamento no inciso

do artigo 14 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo c/c alínea b do inciso I do art.
221 do Regimento Interno desta Camara, a expedição do Ofício ao
XV
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CÃIAARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO

Gabinete do Vereador Arselino Tatto
Exmo. Senhor Prefeito do Município de São Paulo, Bruno Covas, para

que preste as seguintes informações:
1. Quantos CEUs possuem quadras esportivas sem cobertura?
2. Há estudos ou projetos para realização de obras de cobertura

destes equipamentos?

das obras em questão, quais as
medidas implementadas por esta gestão para garantir boas
condições de saúde para os servidores usuários envolvidos na
prática esportiva?

3. Caso não haja previsão

Sala das Sessões, 22 de maio de 2018.

SEM/PCD/srm
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Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:
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