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Otávio Martins Peres <otmperes@gmail.com>

Ação Manutenção UFPel Lyceu 
2 mensagens

Otávio Martins Peres <otavio.peres@ufpel.edu.br> 20 de dezembro de 2018 15:06
Para: sgcmu.pelotas@gmail.com, Laura Lang Vianna <lauralangv@gmail.com>, Guto King <gutoking@gmail.com>
Cc: "renato.brasil" <renato.brasil@ufpel.edu.br>, Jeferson Sallaberry <jeferson.sallaberry@gmail.com>, tiago venzke vahl
<tvvahl@gmail.com>

Prezados Secretário Jacques, Laura Viana e Guto King,
 
Recorro a vocês, para informar os planos da UFPel para manutenção do telhado do prédio do Lyceu, no Calçadão da
Andrade esq Passeio Conde de Piratini.
O processo tramita na Prefeitura 200.048442/2018, onde parece haver pareceres favoráveis da SGCMU e da Secult.
Porém, a ultima informação é que as obras do calcadão podem começar dia 02/Jan, coincidente com nossa ação.
Estamos dispostos a iniciar a ação, cientes da necessidade de compatibilizar-nos com eventual inicio das obras do
calçadão. 
Para tanto, pensamos nos seguintes encaminhamentos:
1. Iremos constituir o canteiro de obras no pátio central do Lyceu. 
2. Dia 02/Jan/2019, levaremos o caminhão plataforma para o passeio Conde de Piratini, faremos um isolamento simples,
para possibilitar os primeiros movimentos com a plataforma.
3. No cenário de iniciarem-se as obras do calçadão, nossa intenção é compatibilizar o trabalho da plataforma, interno ao
canteiro das obras do calçadão.
4. No cenário de não iniciarem-se as obras do calçadão, podemos prontamente instalar os tapumes para isolar e proteger
os pedestres do calçadão.
 
Enfim, escrevemos para nos colocar inteiramente a disposição de compatibilizar a nossa manutenção aos trabalhos no
calçadão, que sabemos a dificuldade se dá com empresas contratadas. Contudo, que possibilite o início da nossa
atividade.
A pretensão da UFPel realizar este serviço com nosso pessoal, de modo tranquilo e com velocidade e cronogramas
adequados à realidade do local.
 
att, Otavio M Peres

Otávio Martins Peres <otavio.peres@ufpel.edu.br> 26 de fevereiro de 2019 18:16
Para: sgcmu.pelotas@gmail.com, Giorgio Ronna <giorgioronna@gmail.com>
Cc: Laura Lang Vianna <lauralangv@gmail.com>, Guto King <gutoking@gmail.com>

Prezados Secretários Municipais Jacques Reydams e Giorgio Ronna
Novamente recorro a vocês para informar nossa iniciativa de obra de reforma, necessária, no prédio anexo do Lyceu.
O processo tramita na Prefeitura 200.048442/2018, onde parece haver pareceres favoráveis da SGCMU e da Secult. 
Há uma necessidade de compatibilizar nossas obras com obras do calçadão.
Diante disso, decidimos iniciar apenas pela Etapa 1, com trabalho pela Travessa Conde de Piratini, a qual não necessita
constituição de canteiro no calçadão da Andrade Neves. 
Efetivamente nossa intenção é iniciar este serviço dia 18/03, procurando compatibiliza-lo sem qualquer tipo de
interferência com as obras do calçadão. 
Consideramos oportuno realizar ambos os serviços simultaneamente, reduzindo o tempo de impacto no cotidiano do
calçadão.
Por favor, considerem esta situação.
Fico a disposição para qualquer intercorrência.
Att
Otavio M Peres
Pró-Reitor de Planejamento UFPel
53 99109.7736
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