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Prezado Secretario de Cultura Giorgi Ronna e Eng Gisela Frattini
 
Conforme tratado ao telefone, estamos tramitando um processo na prefeitura, 200.048442/2018, desde
31/10, solicitando autorização para colocação de um tapume na Travessa Conde de Piratiny. Este tapume
é essencial para instalar canteiro para manutenção na cobertura do prédio do Lyceu, que está com fortes
infiltrações, há alguns meses.
 
Considerando que o prédio insere-se no perímetro de tombamento do IPHAN, onde já temos autorização
para esta ação importante, não podemos postergar ainda mais este serviço, cuja patologia tem acelerado
o processo de deterioração do prédio de interesse patrimonial. Portanto, contamos com o apoio de vocês.
 
No caso, precisamos da autorização para colocação de tapume na Travessa Conde de Piratiny,
interrompendo o transito por esta, alinhado aos limites do Lyceu, que por questões de segurança do
público, consideramos que não pode haver transito de pedestres pelo local. A manutenção, por requisitos
de segurança do trabalho, deve ser feito por plataforma elevatória sobre carroceria de caminhão que
ficará permanentemente no local durante a obra, que acarreta em uma área de risco no entorno à
operação da plataforma.
 
No ofício apresentado ao processo, já nos manifestamos sobre a responsabilidade institucional de
manutenção nos pavimentos e eventuais danos causados pelo serviço.
 
Já postergamos o início do serviço, devido a retorno esta autorização e de modo a não colidir com os
festejos natalinos. O serviço está agendado para iniciar dia 02/01/2019, para o qual, contamos com
compreensão da Secult.
 
Aguardamos retorno.
Att
Otavio M Peres
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