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ATA DA REUNIÃO COM OS FISCAIS DA OBRA BLOCO D 

 

Ata da Reunião com os Fiscais da Obra do Bloco 

D do CCE, realizada no dia 05 de agosto de 2016, 

às 10 horas, na sala da Direção do CCE. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, em primeira 1 

chamada, na sala da Direção do CCE, reuniu-se Aline Lemos Pizzio, subchefe do DALi, 2 

André Reichert, Subcoordenador do Letras Libras Ead, José Claudio Castanheira, 3 

Coordenador do Curso de Cinema, Patrícia de Oliveira Iuva, Subcoordenadora do Curso de 4 

Ciname, Sérgio Nunes Melo, Coordenador do Curso de Artes Cênicas, Luciano de Castro, 5 

Coordenador do Curso de Design, Marília Matos Gonçalves, Subcoordenadora do Curso de 6 

Design, Daniela Bieleski, Intérprete de Libras, Priscila Pimentel Vieira, Administradora de 7 

Edifícios, Nêmora Nattrodt Monteiro, Engenheira Civil e Coordenadora de Fiscalização de 8 

Obras do DFO, Ricardo Friedrich De Franceschi, Engenheiro eletricista do DFO, sob a 9 

presidência da Professora Silvana de Gaspari, Diretora em exercício do CCE. A Professora 10 

Silvana cumprimentou todos e deu início a reunião falando dos transtornos causados pelo 11 

atraso da liberação do prédio para o início do segundo semestre de 2016. A engenheira 12 

Nêmora explicou que todos os contratos de obra tem a obrigação de obter o habite-se após a 13 

sua execução, o que pode demorar tendo em vista que depende de outros órgãos e instâncias, 14 

tais com a Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. A engenheira Nêmora 15 

informou também que a vistoria da Prefeitura já foi realizada e a vistoria da Vigilância já foi 16 

realizada, porém os engenheiros aguardam o envio do relatório para que possa ser anexado 17 

junto ao da Prefeitura. A engenheira Nêmora informou que a vistoria do Corpo de Bombeiros 18 

foi realizada em 29/07, sendo o relatório da vistoria enviado a eles no dia 01/08 contendo 19 

itens a serem corrigidos pela empresa que executou a obra, entre eles o conserto de um 20 

corrimão de escadaria do subsolo, ganchos de salvamento para ancoragem, isolamento do 21 

pára-raio, conserto do vão das escadarias, e troca de portas corta-fogo. Por fim, a Engenheira 22 

Nêmora e o Engenheiro Ricardo informaram que estão trabalhando para que a empresa Salver 23 

cumpra as exigências do Corpo de Bombeiros rapidamente para que seja marcada nova 24 

vistoria e, tendo sido cumpridas todas as exigências, o Corpo de Bombeiros libere a utilização 25 

do prédio. Por fim, a Diretora em exercício do CCE, prof. Silvana, solicitou que, da parte dos 26 

engenheiros do DFO responsáveis pela fiscalização da obra e pela regularização do bloco D 27 

que seja dado um informe semanal à Direção do CCE sobre o andamento da liberação do 28 

habite-se para utilização plena do prédio. Em seguida, a Diretora em exercício do CCE 29 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, 30 

Priscila Pimentel Vieira, Administradora de Edifícios, lavrei a presente ata que, se aprovada, 31 

será assinada por mim e pela Professora Silvana. Florianópolis, 05 de agosto de 2016. 32 


