MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA

Pauta: ATAS
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Presentes:

Prof. Pedro Arantes – Pró-Reitor de Planejamento
Claudio Lemos – Diretor Imóveis
Guilherme França – Diretoria Planejamento e Infraestrutura
Anderson Britto – Diretoria Planejamento e Infraestrutura
Marcos Kochleitner – Divisão Infraestrutura Campus Guarulhos
Samuel Bicalho – Divisão Infraestrutura Campus SJC
Rafael Camara Guedes – Divisão Infraestrutura Campus Osasco
Gilberto Meleti – Diretor Infraestrutura Campus São Paulo
Virgílio Gustavo da Silva – Diretoria Infraestrutura Campus São Paulo
Campus Diadema
Campus Baixada

Gilberto
Necessidades diversas de contratação de serviços e manutenção e partilha entre
todos com atas mais completas e amplas ou amplas por grupos, exemplo:
Elétrica,
Equipe está desenvolvendo alguns termos de referencia. Telhado,
impermeabilização, fachada, divisórias...
Divisão de atas por campus
Reitoria – Atas de questões de AVCB

Campus SP – Porta corta fogo
Campus São José – Verificar com Debora sobre ata de Elétrica (Talim) para
inserir demais campi e ampliar
Aproveitamento dos valores das Emendas Parlamentares.
Campus SP tendo problemas com impermeabilização e fachadas devido a
diversidade de tipos
Técnicos de segurança do trabalho vão rever as atas as condições de trabalho das
empresas de prestação de serviço.
Gestão Ambiental rever contratos sobre descartes de serviços.

Atas em andamento:
São Paulo – Telhado, impermeabilização, fachadas, divisórias, vidros, caixilhos,
persianas, sistema de alarme de incêndio.
Osasco - Pinturas, compra de materiais elétricos em conjunto e entrega em
apenas um local.
Guarulhos – Extintores (dará continuidade na ata do Campus São Paulo)
Diadema – SPDA em conjunto com São José dos Campos e São Paulo – Ata para
avaliação e ata para reparo e instalação
Baixada – Impermeabilização de caixa d’água
São José dos Campos –
Verificar possibilidade de uso de recurso Capes, Finep, Programa Angola...
Solicitar aos campi resumo das atas em andamento
Organizar e informatizar o sistema do almoxarifado do campus São Paulo para
controle de materiais para todos os campi.
Bombeiro Civil – Obrigatoriedade pela PMSP, em imóveis acima de 3000m2 de
construção.

