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AÇÕES REALIZADAS:
•

Mudança do horário de almoço da
Administração para melhor atender aos
condôminos;

•

Reuniões com prestadores de serviços para
melhor atendimento das rotinas
administrativas;

•

Implantação de planilhas com centro de custos
para melhor controlar as despesas;

•

Retirada de lixo das salas dos blocos e
deposito ao lado da estação de tratamento;

•

Melhores informações nos boletos
condominiais;

•

Melhor isolamento e sinalização da obra da
fachada, visando maior segurança dos
condôminos;

•

Melhoramento no controle do funcionamento
dos elevadores;

•

Controle de acesso nos ônibus;

•

Melhor distribuição dos ônibus no
estacionamento interno;

•

Melhoramento na programação de atividades
na obra da fachada dos blocos;

•

Melhor controle de acesso de visitantes;

•

Maior controle na liberação das churrasqueiras
e salões de festas;

•

Restauração dos postes de iluminação;

•

Adequação da máquina de Xerox da
administração para maior velocidade de
impressão.

PRÓXIMA AÇÕES:
(EM ANDAMENTO)
• Identificação de vazamento de água
no bloco 01, que ocorre desde
fev./18;
• Levantamento de custos para:
o

Recuperar quadra de
esportes;

o

Recuperar demarcação de
vagas de automóveis;

o

Recuperar pista de
caminhada/corrida;

o

Recuperar partes do piso
asfáltico;

o

Retirada do lixão embaixo da
piscina;

o

Implantação do controle de
acesso integrado da portaria
principal, piscina, transporte e
sauna;

• Elaboração de novas placas de
sinalização para piscina,
churrasqueiras e quadra;
• Impressão da Convenção e
Regulamento interno para todos os
condôminos;
• Análise das ações judiciais em
andamento;
• Estruturação da festa julina;
• Informatização das atividades
administrativas;
• Melhoramentos no jardim;
• Reestruturação da hortinha;
• Elaboração de planilhas para
inspeção das instalações dos blocos
e partes comuns do condomínio.
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