RESUMO DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DO LAME
O Conselho Assessor provisório do LAME, reuniu-se na tarde da segunda-feira
28/11/2011, com a presença da Profa. Dra. Cristiane Aun Bertoldi (Vice-coordenadora
acadêmica do LAME), da Profa. Dra. Vera Pallamin, da Profa. Dra. Cibele Haddad
Taralli, do Prof. Dr. Luiz Américo de Souza Munari, do Prof. Dr. Jorge Bassani, do Prof.
Paulo Eduardo Fonseca de Campos, do Prof. Dr. Artur Simões Rozestraten
(Coordenador Acadêmico do LAME), do Sr. Alexandre Lopez, (Chefe do LAME), do Sr.
Emílio Leocadio (Vice-Chefe do LAME), da Assistente Administrativa da FAUUSP,
Silvana M. Marques Takamatsu, do aluno de graduação em arquitetura e urbanismo
Gabriel Pietraroia, e do aluno de graduação em design, Marcos Salvi Philipson ,
debateu os pontos da pauta, e considerou fundamental:
1.

Solicitar um laudo técnico da estrutura do edifício anexo que analise
especialmente possíveis recalques juntos aos pilares;

2.

Solicitar à direção da FAUUSP providências para reparo da casa de bombas,
instalações e equipamentos para prevenção de incêndios;

3.

Agendar uma reunião com a Profa. Dra. Rosária Ono para tratar das
providências imediatas necessárias para a adequação do LAME para o
combate à incêndio, e capacitação de uma brigada ou grupamento de
enfrentamento de incêndios;

4.

Agendar uma reunião com o Sr. Jober Pradella para buscar soluções para a
liberação de recursos para despesas miúdas do Laboratório;

5.

Revisar o processo para abertura de concurso para a contratação de técnico
para a área de modelagem;

6.

Solicitar ao GEEF os desenhos referentes ao mezanino para a próxima reunião
do Conselho;

7.

Iniciar um levantamento para confecção de um conjunto de desenhos
arquitetônicos “as built” do LAME;

8.

Planejar, além dos Workshops para os Bixos previstos para Março, oficinas e
cursos abertos aos alunos da FAU ao longo de todo o ano.

A partir destas posições, no encerramento da reunião, definiu-se que será agendada
uma primeira reunião no início do ano letivo de 2012, em Março, em data e horário a
serem confirmados.

Justificou sua ausência:
Prof. Dr. Khaled Ghoubar

