
 

 
 
 
 

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 
que encantou além das terras do jequitibá” 

 

MOÇÃO DE LOUVOR nº   006/2018        

 REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 

com fundamento no Artigo 249 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE LOUVOR SENHORA SILVIA THOMAZI SCOMPARIN, 

Administradora Escolar da Escola SESI SALOMÃO ESPER, pela inauguração 

do Centro Cultural em Santa Rita do Passa Quatro. 

REQUEIRO ainda que seja encaminhada cópia à homenageada. 

  

JUSTIFICATIVA 

Silvia Thomazi Scomparin tem administrado a escola do SESI por décadas, 

alcançando um elevado grau de ensino, atraindo para nossa cidade 

investimentos grandiosos, tanto financeiramente como culturalmente, 

como exemplo a ESTAÇÃO SESI DE CULTURA, cujo investimento 

ultrapassa dois milhões de reais, sendo o terceiro empreendimento neste 

segmento construído no Estado de São Paulo. 

Além do aspecto cultural, a estação é importante espaço de inclusão 
digital e tecnológica, onde os usuários podem acessar múltiplas 
plataformas de consulta e pesquisa. Os usuários têm à disposição 3.000 
livros da biblioteca, que inclui autores clássicos e atuais, e 10 
computadores do Espaço Multimídia para navegar na internet. 

No espaço Gibiteca os amantes dos quadrinhos podem descobrir as 
novidades do setor, desde gibis nacionais até as HQs consagradas. 
Também há uma Sala Audiovisual, estruturada para a projeção de filmes 
de diversos gêneros, documentários e animações. 

A Estação inclui ainda área voltada inteiramente ao público infantil: a 
Brinquedoteca. Ali, tudo é lúdico e pensado para aflorar a imaginação da 
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criançada, que poderá se divertir com os livros infantis e brinquedos de 
todos os tipos. Já a Área de Convivência foi o espaço pensado para abrigar 
shows, concertos, contações de histórias, exposições e outras atividades 
artísticas, além de ser um ponto de encontro para uma conversa entre 
amigos ou para ler um livro. 

Sala das Sessões Prof. José Gonso, 13 de agosto de 2018. 

 

 

Vereador MARCELO SIMÃO 


