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ATA DE REUNIÃO  

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome: Comitê de Gestão de Imóveis 

Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota  
 
2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

Data: 11/03/2020 Hora: 11h Local: 15º andar do Edf. Millenium 

Tipo de reunião: Reunião extraordinária  
 
3. PARTICIPANTES 

 
Nome Lotação 

Des. Paulo José Ribeiro Mota  Coordenador 

Rômulo Borges Araújo Diretoria Geral da Administração 

Luis Carlos de Paula Reseck Secretaria de Controle Interno 

Ronaldo Mendes Marinho 

 
Secretaria de Infraestrutura, Logística e 

Administração Predial 

Lidia Kaoru Yamamoto Morales 
Assessoria Jurídico-Administrativa do TRT 2ª 

Região 

 
4. PAUTA 

• Acompanhamento da gestão dos imóveis do TRT2  

5. DISCUSSÕES 

 
O Desembargador Paulo Mota cumprimentou a todos e iniciou a reunião, passando a palavra para 
o Diretor da SILAP, Ronaldo Marinho. 
 
 
EDIFÍCIO SEDE 

 
O Diretor Marinho informou que a empresa Demolidora Primavera iniciou a retirada do material 
agravado e ao remover as placas de granito, descobriu-se que não se tratava apenas de um 
deslocamento simples de emboço, estando diante de uma fenda longitudinal de proporção 
importante, que pode se estender por toda a estrutura da fachada. A referida empresa, por 
intermédio de seu representante legal se mostrou inapta para continuar o trabalho, por falta de 
expertise. Marinho explicou que após essa recusa a equipe da Engenharia consultou diversos 
especialistas em ancoragem e recuperação de estruturas de concreto em fachada, e para todos 
eles ficou evidente a preocupação com o dano causado em caso de desabamento da região 
afetada. 
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Com isso, o Diretor da SILAP esclareceu que após reunião realizada com a equipe da SILAP, Diretor 
Geral e coordenada pelo Exmo. Desembargador Paulo Mota, cientes da gravidade do problema, 
ficou decidido a necessidade urgente de evacuar a área do 1º Subsolo, imediatamente abaixo da 
provável zona de impacto, para evitar risco de vidas em caso de se materializar o risco detalhado. 
Marinho explicou que a interdição, iniciada em 21/02/2020, deverá ser mantida até que o 
‘cintamento’ da região afetada da fachada seja realizado. O ‘cintamento’, que evitará o 
desplacamento dessa região, foi recomendado por unanimidade, e o processo de contratação de 
empresa especializa já foi instaurado – sendo via dispensa de licitação, devido a urgência 
demandada pela questão. 
 
 
GALPINHO  
 
O Diretor Marinho ratificou a informação de que estão em trâmites as tratativas internas para 
formalização do pagamento do aluguel, no período sem cobertura contratual, pois é necessário o 
registro de uma justificativa para resguardar os gestores junto aos órgãos de controle. 
 

 
ITAPECERICA DA SERRA  
 
O Diretor Marinho comunicou novamente que os contatos com o proprietário do imóvel estão 
sendo frequentes, dando continuidade nas negociações.  
 

 
DEMAIS IMÓVEIS 
 
Discutido e registrado que permanecem em andamento todas as ações decididas em relação aos 
demais imóveis, mas, que os esforços estão sendo canalizados na medida da necessidade, às obras 
emergenciais do edifício sede, em razão do risco que envolve e das suas proporções, que ainda 
conta com as obras de atualização do sistema de ar condicionado, que estão sendo cumpridas 
conforme planejamento pela empresa contratada, mas que ainda assim depende de logística com 
grande envolvimento das equipes próprias do nosso Regional. 
 
 
 

Por fim, com a concordância e ratificação de todos das medidas em andamento e que estão sendo 
tomadas, o Desembargador encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 
 
 
6. ENCAMINHAMENTOS 

 

Ação/medida a ser tomada Responsável Data 

Continuidade das ações em andamento   
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7. FECHAMENTO 

 
Data, hora e local da próxima reunião:  no 15º andar do Edf. Millenium, em horário e data a 
definir. 
 
8. ASSINATURA 

  
Nome Assinatura 

 
Des. Paulo José Ribeiro Mota  
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