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Prezados Clientes, 

A Iguatemi Construções Ltda., através desse relatório, informa aos seus 

clientes o andamento do Empreendimento Recanto dos Pássaros, com 

registros fotográficos dos serviços executados no mês de Novembro de 

2015. 

Após incessantes tentativas, comunicamos aos clientes que conseguimos 

terminar a pavimentação asfáltica da obra. Mas, apesar dos nossos esforços 

para agilizar o término da obra, possuímos serviços que não poderiam ter 

sidos executados paralelamente ou antes do asfalto, os quais ainda estão 

sendo finalizados para que seja solicitado o habite-se a exemplo da : 

 Finalização dos passeios e dos gradis de proteção.  

 Sinalizações horizontais e marcações de vagas de estacionamento.  

 Gradil e portão de acesso de pedestre e veículos 

 Instalação das grelhas de drenagem das águas pluviais das ladeiras.  

 Recebimento por parte da EMBASA das redes de esgoto, visto esta 

só aceitar vistoriar com a pavimentação. 

 Recuperação das texturas das fachadas que foram danificadas pela 

poeira, pintura dos muros, texturas das áreas das escadas, 

acabamento de pintura das áreas comuns.  

 Pintura, montagem e instalação das casas de gás.  

 Regularização das áreas e plantação de grama 

Ainda no mês de novembro foi possível fazer a instalação dos guard-rails 

de proteção para veículos no acesso do platô superior ao inferior. Instalação 

elétrica do clube/salão de festas. Recuperação dos passeios dos blocos 05 à 

12. Instalação das entradas de energia para os equipamentos comunitários 

(lazer e quadra) e para a estação de tratamento de esgoto, estes já com a 
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iluminação.  Instalação das louças (vasos, mictórios e lavatórios) dos 

equipamentos comunitários. E, continuamos trabalhando internamente nas 

instalações e teste hidráulicos (torneiras, engates, sifões), nas instalações 

elétricas (tomadas e interruptores) e na revisão da pintura interna.  

Continuamos a exigir vigor de nossos colaboradores, sem poupar esforços 

para a conclusão e entrega do empreendimento Recanto dos Pássaros. 

Atenciosamente, 

Iguatemi Construções. 
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 Acesso ao condomínio 

 

Trecho entre os blocos Andorinha e Colibri. 
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Guard-Rail de proteção 

 

Ladeira de acesso aos blocos do platô inferior, já com guard-rail. 
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Entrada do bloco Gaivota A 

 

Passeio do bloco 05 a 08 
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Blocos Pintassilgos e Sabiá 

 

Trechos regularizados para receber a grama em tapete 
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Trecho dos locais regularizados para recebimento da grama em tapete. 

 

Entrada de energia 

 


