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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 304 / 2017 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 17 de abril de 2017.

Para: COSEG/SAPEV

Assunto:  Encaminhamento. Relatório. Vistoria. Imóvel São Luís do Quitunde. Locação.

 
 

Senhor Coordenador de Serviços Gerais,

 

A Seção de Manutenção e Reparos – SMR apresenta, por meio deste expediente, o
relatório de vistoria do imóvel indicado pela Administração, para fins de locação, no município de São
Luís do Quitunde. Ressaltamos a necessidade de anuência expressa dos servidores da 17ª Zona
Eleitoral, frente as limitações e problemas identificados no referido imóvel, de forma a ficar claro que a
área técnica apontou e explicou os entraves técnicos do imóvel, porém em decorrência da circunstância
que os referidos servidores se encontram na atual sede e pela ausência de outro imóvel legalmente
documentado, disponível para a locação, eles concordam com as restrições apontadas pela área técnica da
Seção de Manutenção e Reparos, sendo imprescindível o retorno aquele município, caso a Administração
decida locar o referido imóvel, para proceder a definição de toda a instalação elétrica e lógica, com base
no layout definido para o cartório, pela área de arquitetura da SMR, em conjunto com o chefe de cartório
 e os demais servidores da 17ª Zona Eleitoral.

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
que sejam necessários.

 
 
Respeitosamente,

Marcos André Melo Teixeira

Engenheiro Civil da SMR

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Analista Judiciário, em
04/05/2017, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0232724 e o código
CRC 3824FC2D.
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