Rio de Janeiro, 01 de Março de 2021.
Ao
Escritório Técnico Universitário – ETU
Ref.: Obra da quadra do CAp UFRJ – sede Lagoa
Prezados Senhores,
A APACAp vem por meio desta solicitar informação atualizada sobre o Projeto
da Quadra do CAp UFRJ, sede Lagoa, e o respectivo cronograma da obra. Mantemos
contato com a equipe da deputada Talíria Petrone, que aguarda uma reunião com a
UFRJ e cobra esse cronograma. A APACAp lembra que as famílias mobilizadas
conseguiram a verba da emenda parlamentar com muito esforço, e que a Associação
tem perante a comunidade, e o mandato da parlamentar, a responsabilidade de
acompanhar a gestão do recurso e a realização da obra.
Na reunião do ConDir, em 02/02, a Direção Geral do CAp informou sobre a
visita de dois engenheiros à escola, a pedido do ETU, para estudar uma solução para a
fundação da quadra que não constava no projeto de 2020. A Direção Geral do CAp
comunicou na última reunião do ConDir, em 23/02, ter recebido do ETU a informação
de que a obra da quadra está cadastrada no SEI – Sistema da tramitação de processos
da UFRJ-, mas nada sabia sobre o laudo dos engenheiros e desconhecia as próximas
etapas do processo.
Entramos no terceiro mês do ano fiscal 2021 e não vemos avançar as decisões.
Temos apenas informações dispersas e inconclusivas. Registramos que o ano letivo
2021 começa em maio, em condições que estão sendo estudadas e deliberadas, mas que
em qualquer cenário ter a quadra concluída, como espaço aberto, coberto e estruturado
é fundamental para a escola. Em 2020 a escola quase perdeu a verba parlamentar,
porque apesar das alegações de que os prazos estavam justos e a empresa licitada era
parceira e realizaria a obra, no final, amargamos uma tremenda frustração e estamos de
volta ao ponto inicial.
Solicitamos ao ETU que esclareça a comunidade capiana, que segue confiante
que a UFRJ cumprirá o compromisso assumido com o CAp.
Atenciosamente,
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