MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS REITORIA

Data: 05.12.2019
Local: Rua Sena Madureira, 1500 – 3º andar
Participantes:
Prof. Pedro Arantes – Pró-reitor de Planejamento ___________________________________________________
André Caram – Diretor Planejamento e Infraestrutura _______________________________________________
Pedro Canassa – Superintendência Administrativa Campus Reitoria ___________________________
Arlindo Euzebio Alves Neto – Coordenadoria de Manutenção Reitoria _________________________
William da Silva Vieira - Coordenadoria de Manutenção Reitoria _____________________________
Claudio Lemos - Diretor Imóveis ________________________________________________________
Wagner Pinheiro - Coordenadoria Investimentos __________________________________________
Anderson Britto - Diretoria Planejamento e Infraestrutura ___________________________________
David Lopes - Diretoria Planejamento e Infraestrutura ___________________________________

Relato da reunião

SESMT

Envio de equipe para analisar parte elétrica, alagamento, forro de gesso, rachaduras, estruturas;
Iniciar processo, com acionamento do proprietário, após diagnóstico das instalações;
Caso seja apenas questões de manutenção, usar a equipe da Universidade, mas se for situação de
obra, usar a ata do Campus Zona Leste;
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Zona Leste

Plataforma - Fábio, está fazendo o aviso de notificação de dispensa;
Organização de equipe de manutenção para janeiro;
Julio - Realizar o projeto de elétrica na Reitoria;
Pavimentação da subida - executar o serviço;
Recebimento das antenas da UFABC;
Designado ao William a ser o Fiscal do Contrato;
Cercamento, questionar o Procurador sobre a oficialização ao vizinho que está realizando a obra e
queda de aterra na APP;

Reitoria

Cotação de repetidora da central de alarme de incêndio, para instalação em local próximo à recepção
do prédio ou alteração do sistema, tirando do 1º andar para o térreo. David e Anderson entrarão em
contato com as empresas para cotação;
Cotação de treinamento de brigada de incêndio para todos os imóveis de responsabilidade da
Reitoria para possível dispensa de licitação;
Cotação de extintores de todos os imóveis da Reitoria;
Realizar teste de SPDA dos imóveis da Reitoria - Paulo Zipert.

Paulistinha

Projeto com escada externa - Já está no terceiro projeto com a MPS a ser aprovado. Perspectiva de
até o final do ano esteja pronto, para posteriormente iniciar o projeto executivo;
Estudar projeto para cobertura. Fazer acompanhamento técnico (William).
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