
 

 

 

 

Relatório dos serviços executados no mês de Junho de 2019. 
 

01- Centro Regional de Eventos  
Av. José  Munia nº. 5640 – Chácara  Municipal  
-Serviço de Elétrica: 
Instalação de uma tomada de energia elétrica na sala 06. 
Ligação de cabo VGA na sala 06. 
Apoio técnico para realização do evento da festa junina da Assistência Social. 
Apoio técnico para busca de materiais ( bambú, latas de areia e materiais para confecção das decorações, e materiais 

para confecção de lanches ), para realização da festa junina dos alunos especiais do projeto. 
 

02- Centro Esportivo Eldorado  
Av. Monte Aprazível 2640 – Eldorado 
-Serviço de civil: 
Corte na parede do banheiro masculino para substituição de encanamento. 
Substituição de encanamento de ferro danificado por PVC. 
Reboco de fechamento na parede do banheiro masculino. 
Manutenção na parte elétrica da área administrativa. 
Visitas técnicas com as empresas ( construtoras ) para participação da reforma da pista de atletismo e centro esportivo. 
 

03 - Cidade da Criança  
Rua  Daniel  Antônio  de  Freitas  s/nº.   -  Distrito  Industrial 
- BARRACÃO 
- Serviço Geral: 
Confecção de 26 tampas de caixa de passagens em alvenaria. 
Recuperação de dois postes de iluminação de praça. 
Confecção de suporte para video com pintura. 
Pintura de 13 gradis para portas de vestiários com zarcão e tinta esmalte. 
 

- PARQUE 
- Serviço de civil: 
Reforma do banheiro feminino adulto. 
Pintura no piso do hall dos banheiros. 
Pintura das paredes e piso do banheiro feminino adulto. 
Pintura das paredes e piso do banheiro feminino e masculino infantil. 
Construção de novo ramal de esgoto que atende a casa do caseiro. 
 

- CAMPO 
- Serviço de civil: 
Retirada do piso da lanchonete, banheiros feminino e masculino que apresenta afundamento provocado por circuito de 

esgoto danificado. 
Retirada de entulho de obra. 
Instalação de fechaduras nos vestiários 01, 02, 03, 04 e 05, e arbitro. 
 

04 - Praça Esportiva Paulino Garcia  - Jambolão 
 Rua Francisco de Oliveira Mota  s/nº. -  Bairro  Solo  Sagrado 
-Serviço de Elétrica: 
Orçamento de elétrica para recuperação de padrão de entrada. 
Orçamento de elétrica para ligação da iluminação da pista de caminhada. 
Manutenção da iluminação que atende o parquinho. 
Manutenção da iluminação na iluminação que atende a pista de caminhada. 
 

-Serviço de hidráulica: 
Manutenção em válvula de descarga no banheiro feminino. 
 

- Serrviço de civil: 
Poda de todas as arvores da praça. 
Manutenção e colocação de guias no entorno da pista de caminhada 
 

05 – C.I.E – Centro de Iniciação Esportiva – Lealdade e Amizade. 
Rua Projetada 07, esquina com Rua Prtojetada 15 – Pq. Residencial da Amizade. 
- Serviço de elétrica: 
Montagem de andaime para verificação de possível fuga de energia nas instalações da iluminação da quadra. 
Desligamento de reatores com problema nas instalações da quadra. 
 



 

 

 

 

06 - Campo  de  Futebol  do 

Gonzaga de Campos  
Rua São Bentinho s/nº; esquina com Rua São Bento – Bairro Gonzaga de Campos. 
-Serviço de hidráulica: 
Manutenção no bebedouro no hall de entrada vestiários.. 
 

-Serviço de Elétrica: 
Manutenção da iluminação dos vestiários. 
Manutenção da iluminação na cancha de bocha e malha. 
 

07– Quadra Poliesportiva Descoberta CAIC   
Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC. 
- Serviço de Pintura: 
Pintura das ferragens da quadra e dos minicampos. 
Pintura dos suportes das tabelas de basquete. 
Pintura dos postes de iluminação. 
Pintura das arquibancadas 
 

- Serviço de elétrica: 
Verificação de falta de energia no salão da ABS. 
Substituição de lâmpadas. 
 

-Serviços gerais: 
Limpeza de terra nas guias e sarjetas. 
Reparo na alvenaria da mureta da quadra. 
Chumbamento de ponto de fixação para o alambrando em 2 setores da quadra.  
Substituição de 2 morões de sustentação do alambrado danificado por queda de árvore. 
Reparos nos degraus e espelhos da arquibancada. 
 

08 - Campo  de  Futebol  Antenor Pereira Braga – Vale do Sol - DIG 
Rua Acácio Pereira nº. 330 , esquina com Av. Domingos  Falavina – Bairro Vale do Sol. 
- Serviço de civil: 
Aumento da mureta de contenção do talude lado da frutaria. 
Reforma do ramal de esgoto que atende a vasca do bebedouro. 
Confecção de mureta de contenção nas portas dos vestiários. 
Retirada dos entulhos no entorno dos vestiários. 
 

09 – Campo de Futebol do Jockey Club. 
Rua José Dias Filho, s/n – Estância Jockey Club. 
- Serviço de elétrica: 
Instalação de cabeamento, circuitos, tomadas, interruptores e calhas com lâmpadas de LED na casa do caseiro. 
Substituição de disjuntor e padronização das instalações da caixa de entrda. 
 

- Serviço de Pintura: 
Pintura das arquibancadas. 
Pintura da casa do zelador. 
Pintura dos morões. 
Pintura das muretas do campo. 
Pintura das estruturas metálicas atras dos gols. 
 

10 - Praça Esportiva Costa do Sol 
Rua Maurilio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon – Conj. Hab.Costa do Sol 
-Serviço de civil: 
Abertura de alicerce para a construção de muro na casa do caseiro. 
Confecção de muro na parte dos fundos do salão da paraça. 
Poda de todas as arvores da praça. 
Colocação de cadeado na casa do zelador. 
Retirada dos galhos. 
 

- Serviço de elétrica: 
Instalação de cabeamento, circuitos, tomadas, interruptores e calhas com lâmpadas de LED na casa do caseiro. 
Substituição de disjuntor e padronização das instalações da caixa de entrda. 
Manutenção na parte eletrica da praça com ssubstituição de disjuntores e lâmpadas de sódio 250 W. 
 

- Serviço de Pintura: 
Pintura dos bancos e postes de iluminação. 
 
 



 

 
 

 

11 – Campo de Futebol do Bosque 
Rua Onésio de Freitas Rocha, 171 – Jd. Do Bosque 
-Serviço de Elétrica: 
Manutenção da iluminação da praça, ligação provisória. 
 

12- C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos 
Rua 19 de Março, 1051 – Jd. Maria Lúcia 
- Serviço de civil: 
Aumento da mureta de contenção do talude ao lado do administrativo. 
Construção de um tanque em alvenaria para utilização de serviços em geral. 
 

-Serviço de Elétrica: 
Manutenção nas tomadas dos vestiários. 
Manutenção da iluminação do barracão. 
 
13- Centro Esportivo Integrado José Natal Perin ( Duas Vendas ) 
Rua Heitor de Souza, 520 – Conjunto Habitacional Duas Vendas 
- Serviço de civil: 
Manutenção nos alambrados, com retiradas e instalações de morões, no entorno do Centro. 
 
14 – Campo de Futebol do Cecap. 
Rua Adib Chacra, 440 – Jardim belo Horizonte - Cecap. 
-Serviço de civil: 
Poda de todas as arvores da praça. 
Retirada dos galhos. 
 

15 - Praça Esportiva Anchieta. 
Rua 09 de Julho, esquina com a Rua Itanhaem – Vila Anchieta 
- Serviço de elétrica: 
Instalação de poste de iluminação pública com lâmpadas e reatores de sódio 250 W. 
 
 

 

Manut. OM/ JRV  
 
 
 


