
Edifício **********

Relatório Gestão 
Período mm/aa até mm/aa

Corpo Diretivo

*****

RELATÓRIO ADAPTADO PARA SER DISPONIBILIZADO NO SITE



Maio



1) Instalação de travas elétricas solenoide nos portões da garagem
2) Renegociação contrato de manutenção de elevadores



Travas solenoides – portões da garagem



Junho



1) Realização de AGE para aprovação de obras úteis e necessárias
2) Reforma do banheiro do Zelador



Reforma Banheiro Zelador - ANTES



Reforma Banheiro Zelador - DEPOIS



Julho



1) Organização da documentação do prédio (pastas das administradoras) – mudança do quartinho subsolo 
para armários da garagem subsolo

2) Reforma do quartinho do subsolo – bicicletário
3) Adoção de padrão de reforma nas unidades autônomas conforme regras da ABNT 16.280 (Criação de 

material junto a administradora para orientar e facilitar o morador com os trâmites necessários)
4) Consulta com consultor especializado em normas de segurança contra incêndio (AVCB)
5) Renegociação do plano de telefonia/internet 



Reforma Quartinho Subsolo - ANTES



Reforma Quartinho Subsolo - DEPOIS



Agosto



1) Impermeabilização reservatórios de água subsolo – infiltração nas paredes. Há mais de 5 anos sem 
manutenção (Recomendável realizar a cada 5 anos) – utilização fundo de reserva. 

2) Limpezas das caixas d’agua
3) Dedetização áreas comum



Impermeabilização caixas d'água subsolo



Setembro



1) Aquisição das portas blindadas e anti-arrombamento de acesso a garagem (térreo e subsolo)



Térreo

Subsolo

Portas Blindadas / Anti-Arrombamento



Outubro



1) Conserto da calçada – reposição de lajotas



Novembro



1) Manutenção / Recarga dos extintores de incêndio, mangueiras, válvulas 



Dezembro



1) Instalação das novas portas
2) Pintura da calçada – evitar que carros estacionem na porta da garagem 



Instalação Portas Anti-Arrombamento/Blindada : 
Térreo e Subsolo

ANTES DEPOIS



Instalação Portas Anti-Arrombamento/Blindada : 
Térreo e Subsolo

ANTES DEPOIS



Remanejamento Portão Subsolo para Bicicletário



Pintura Calçada / Rua



Janeiro / 17



1) Instalação de placas de sinalização para facilitar o acesso de entrada e saída



Proposta de repaginação do Jardim


