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Of. n. 01/2019/EL-CMEA

Embu das Artes, 12 de abril de 2019

Vossa Senhoria o Senhor

Aloysio de Brito Vieira

Coordenador de Edições Técnicas

Senado Federal

Via n2, Secretaria de Editoração e Publicações, Bloco 2 - 1º pavimento

70165-900 - Brasília - DF

Assunto: Solicitação de 50 exemplares da Constituição em Miúdos e 50 exemplares da 
Constituição Federal.

Cumprimentando-o mui cordialmente, vimos à presença de Vossa Senhoria, 
solicitar, dentro das possibilidades, através da  Coordenadoria de Edições  Técnicas do 
Senado Federal,  o envio de 50 (cinquenta) exemplares do livro “A Constituição em 
Miúdos”, publicação desse Egrégio Senado Federal, em   parceria com a Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo - Abel e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. 
Solicito também se for possível, 50 (cinquenta) exemplares da Constituição Federal de 
1988.

2. Este livro é de suma importância para a Escola do Legislativo de Embu das 
Artes, pois traz o conteúdo da Carta Magna em linguagem compreensível às crianças 
em idade escolar, que utilizaremos nas visitas  monitoradas quer escolares e também 
no Programa A Casa é Sua, para melhor compreensão  das regras que norteiam nosso 
cotidiano e nossos direitos e deveres, além de despertar nos estudantes a importância 
da política e da  noção de que todos devem  conhecer  e participar para o 
fortalecimento da cidadania.  Além determos  no acervo da nossa  Biblioteca.

3. Informo o endereço da Escola do Legislativo de Embu das Artes, situada na Rua 
Marcelino Pinto Teixeira, 50 - Parque Industrial ramos de Freitas - Embu das Artes - 
Estado de São Paulo - CEP. 06816-000, telefones 011-4785-1555 - ramal: 257 e email 
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escoladolegislativo@cmembu.sp.gov.br,  para correspondências, e, que enviamos 
nesta data através de e-mail, pedido idêntico a este. 

4. Assim, contamos com um acolhimento favorável a este pedido, expressando-lhe 
os protestos de elevada estima e os agradecimentos. 

Respeitosamente,

Marcos José dos Santos Rocha

Diretor da Escola do Legislativo


