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IT – PREFEITURA/DAE  N. º57/2021 
Ref. Intervenção Emergencial na Iluminação do Estacionamento da quadra 03 
HC e CAISM.  
  

Prezado Sr. 
 

 Considerando o assunto de referência e tendo em vista a solicitação do 
HC e da Reitoria de uma intervenção emergencial na iluminação do 
estacionamento da quadra 03 pela Prefeitura do Campus, bem como o histórico 
do assunto e vistoria realizada, informamos: 
 

1. Historicamente as ações de manutenção e intervenção no estacionamento da 
quadra 03 ocorrem sob gestão da DEM/HC e da Manutenção do CAISM. 
 

2. No passado por diversas ocasiões a Prefeitura realizou ações em apoio a 
Universidade em estacionamentos fechados em especial a área da saúde no 
estacionamento da quadra 03, a última intervenção de grande monta ocorreu 
entre 2014/2015 através da solicitação VREA no processo 01-P-34164/13. 
 

3. A solução definitiva para o espaço já foi indicado no processo acima indicado 
e passa por um projeto de reurbanização do espaço com solução 
multidisciplinar para as questões (arruamento, passeios, canteiros,  vagas, 
captações de águas pluviais, iluminação, entre outros). 
 

4. A Prefeitura/DAE realizou vistoria no estacionamento em questão entre 26 e 
28/08/21 e identificou que a iluminação necessita de uma intervenção 
emergencial. 

i. Das 121 lâmpadas instaladas 76 estão apagadas, além de 12 postes 
de concreto instalados próximo ao CAISM ainda sem os conjuntos 
luminotécnicos, que não foram instalados por falta de recursos e 
materiais do CAISM em 2015. 
 

5. Conforme acordado em Reunião no Gabinete da Reitoria (01/09/21), a 
Prefeitura/DAE realizará a intervenção emergencial na iluminação do 
estacionamento a partir de 04//09/21 a 07/09/21 e caso necessário no final de 
semana de 11 e 12/09/21 no que segue: 

i. Desativação de 13 postes metálicos de 15m de altura com luminárias 
tipo “disco voador” de difícil manutenção, risco de curto circuito e 
acidentes além da iluminação não padronizada que ilumina acima da 
copa das árvores provocando pontos escuros no estacionamento. 

ii. Instalação de 10 postes de concreto cada um com 04 conjuntos 
luminotécnicos, compostos por braços, relé, reator, lâmpadas e 
luminárias padrão de ruas e praças da Universidade, em substituição a 
iluminação obsoleta dos postes metálicos. 

iii. Instalação de novo circuito elétrico para alimentação dos 10 postes de 
concreto.  

iv. Substituição de 28 conjuntos (lâmpadas, reatores e relés) nos postes 
existentes até 10m. 
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v. Conclusão da iluminação do CAISM nos 12 postes já implantados 
cada um com 04 conjuntos luminotécnicos, compostos por braços, 
relé, reator, lâmpadas e luminárias e cabeamento para o alimentação 
elétrica desses postes proveniente de transformador da rua Adolfo 
Lutz. 

vi. Recuperação da Iluminação ao lado da Biblioteca da FCM (14) e 
PRETEA. 
 

6. Após a conclusão da recuperação da iluminação do estacionamento uma 
vistoria conjunta da Prefeitura em especial da Divisão de Meio Ambiente com 
vistas a realizar dentro do limite da legislação a poda de arvores da área 
como um todo, contemplando assim aspectos de segurança dos usuários a 
luz da nova iluminação. 
 

7. Em que pese neste momento a Prefeitura/DAE dispor dos materiais em 
estoque para esta intervenção emergencial, haverá a necessidade da 
reposição com vistas a não impactar as demandas de manutenção das 
demais áreas do campus, considerando os recursos limitados para aquisição 
desses materiais. A relação dos materiais/recursos a serem repostos a 
Prefeitura seguira posteriormente em momento oportuno. 

 

8. Os serviços de recuperação e instalação serão executados por contratos de 
prestação de serviços continuados vigentes da Prefeitura (Contrato 322/2016 
e Contrato 92/2020). 

 
 Sem mais para o momento reiteramos protestos de estima e consideração 
a vossa senhoria, indicando que estamos à disposição. 
     

 
Atenciosamente 

 

 
 
 

 

Ciente. De acordo. Encaminhe-se. 
 

Ilmo. Sr. 
Juliano Henrique Davoli Finelli 
Prefeito da Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 
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