RELATÓRIO ENCANADOR

-Cifão = 4 unid

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

-Rejunte acrílico = 2 latas

28/05 A 30/05

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

-Execução de rede de água de 2”

BULGARELLI

-Derivação de esgoto 4”

Manutenção

-Derivação de água pead

-Regulagem da descarga

01/06/2018

-Troca de vedante de 3 torneiras do

-Derivação de esgoto 4 “ = 7 unid

banheiro

02/06/2018

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

-Derivação de água pead = 7 unid

Material

03/06/2018

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Finalizando a infra estrutura

-Canopla da descarga

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Material

Manutenção

-Tampa para vaso sanitário = 8 unid

-Regulagem da descarga

-Cifão = 6 unid

Material

-Canopla de válvula de descarga

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

TRAVASSOS

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

Manutenção

-Cifão = 2 unid

-Regulagem da descarga

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO

Material

BERNAL

-Canopla da descarga = 2 unid

Manutenção

-Tampa de vaso sanitário = 4 unid

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

unid

Material

-Troca de vedante de torneira ½ = 3unid

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

Material

-Canopla da descarga = 5 unid

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

Manutenção

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Regulagem da descarga

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

06/06/2018 = EMEB EDGARD D’AMCO

-Cifão = 2 unid

Manutenção

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

-Regulagem da descarga

Manutenção

Material

-Troca de cifão = 3 unid

-Silicone = 1 tubo

-Instalação de tampa de vaso sanitário

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

-Rejunte acrílico = 2 latas

28/05 A 30/05

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

-Execução de rede de água de 2”

BULGARELLI

-Derivação de esgoto 4”

Manutenção

-Derivação de água pead

-Regulagem da descarga

01/06/2018

-Troca de vedante de 3 torneiras do

-Derivação de esgoto 4 “ = 7 unid

banheiro

02/06/2018

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

-Derivação de água pead = 7 unid

Material

03/06/2018

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Finalizando a infra estrutura

-Canopla da descarga

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Material

Manutenção

-Tampa para vaso sanitário = 8 unid

-Regulagem da descarga

-Cifão = 6 unid

Material

-Canopla de válvula de descarga

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

TRAVASSOS

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

Manutenção

-Cifão = 2 unid

-Regulagem da descarga

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO

Material

BERNAL

-Canopla da descarga = 2 unid

Manutenção

-Tampa de vaso sanitário = 4 unid

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

unid

Material

-Troca de vedante de torneira ½ = 3unid

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

Material

-Canopla da descarga = 5 unid

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

Manutenção

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Regulagem da descarga

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

06/06/2018 = EMEB EDGARD D’AMCO

-Cifão = 2 unid

Manutenção

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

-Regulagem da descarga

Manutenção

Material

-Troca de cifão = 3 unid

-Silicone = 1 tubo

-Instalação de tampa de vaso sanitário

-Cifão = 4 unid

11/06/2018 - EMEB CCI – SANTINHA

GAGLIARDI

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

RIVA

CARDOSO

Manutenção

Manutenção

-Regulagem de válvula

-Troca de flexível = 1 unid

Material e serviços pendente

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 1 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Troca de vedante da torneira ½ = 4 unid

-Veda anel = 1 unid

-Regulagem de válvula = 6 unid

-Tubo de ligação flexível SPUD = 1 unid

-Regulagem de canopla = 1 unid

-Canopla de válvula de descarga = 4 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

12/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

CARDOSO

Material e serviços pendente

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 10 unid

-Canopla da válvula de descarga = 4 unid

-Canopla de válvula de descarga = 3 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Vaso sanitário adulto = 1 unid

-Redução de ¾ x ½= 1 unid

-Reparo de válvula Docol = 1 unid

13/06/2018 – EMEB “FLORASSU

-Rejunte da cuba da cozinha

FERNANDES DOS

12/06/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

SANTOS”

Manutenção

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

-Regulagem de caixa de descarga = 1 unid

-Troca do flexível ½ do lavatório = 1 unid

-Troca de vedante torneira 1/2 = 1 unid

-Instalação de canopla da descarga = 1 unid

Material e serviços pendente

-Troca de vedante da torneira lavatório = 4

-Torneira ½ esfera de jardim = 1 unid

unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

Material e serviços pendente

-Torneira para cozinha ½ parede = 1 unid

-Canopla da válvula de descarga = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 1 unid

-Vaso sanitário pequeno = 2 unid

14/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 5 unid

CORREA

-Torneira para cozinha de mesa = 2 unid

Manutenção

-Cifão = 6 unid

-Troca de vedante torneira 1/2 = 3 unid

-Torneira de esfera jardim = 1 unid

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 2 unid

-Redução de ¾ x ½ = 2 unid

-Redução ¾ x ½ = 1 unid

-Torneira de lavatório ½ = 2 unid

-Instalação de canopla da válvula descarga

-Tampa de vaso sanitário grande = 4 unid

= 2 unid

-Veda anel = 4 unid

Material e serviços pendente

-Tubo de ligação flexível = 4 unid

-Torneira da cozinha de parece 1/2 = 2 unid

-Redução ¾ x ½ = 2 unid

unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

- Torneira de lavatório ½ = 3 unid

-Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

- Flexível ½ = 3 unid

-Rejunte na pia do berçário e cozinha

- Tampa de vaso sanitário peq. = 2 unid

14/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

18/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA

CARVALHO

APARECIDA

Manutenção

AMÂNCIO

-Troca da canopla da válvula = 3 unid

Manutenção

-Troca de tampa do vaso sanitário grande =

-Regulagem de válvula de descarga

6 unid

Material e serviços pendente

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

- Sifão = 2 unid

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga hidra = 6

-Instalação de vaso sanitário grande = 3

unid

unid

- Tampa de vaso sanitário peq. = 6 unid

-Veda anel = 3 unid

- Tampa de vaso sanitário gde. = 6 unid

-Tubo de ligação flexível = 3 unid

- Reparo da válvula de descarga hidra – 6

-Refazer saída do bebedouro de água da

unid

quadra

- Torneira ½ esfera jardim = 4 unid

15/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

- Vaso sanitário peq. = 2 unid

Manutenção

- Veda anel vaso sanitário = 2 unids

18/06/2018 - EMEB CIAF II – HONÓRIO

- Redução ¾ x ½ = 1 unid

CARDOSO

- Cuba de lavatório gde = 1 unid

Manutenção

- Bebedouro de agua rejuntar

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3

- Saida de agua pluvial entupida

unid

- Ralo da cozinha entupido

- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

19/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

- Redução ¾ x ½ = 1 unid

Manutenção

- Tampa de vaso sanitário gde. = 1 unid

-Regulagem de válvula de descarga

18/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

Material e serviços

RIBEIRO

- Tampa de vaso sanitário peq = 12 unid

( JOAQUIM SOROCABANO)

- Tampa de vaso sanitário gde = 6 unid

Manutenção

- Prolongador curto ½ = 1 unid

- Regulagem da válvula de descarga

- Sifão = 3 unid

Material e serviços pendente

- Vedante ½ = 6unid

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3

19/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

Manutenção

TÓDARO

-Regulagem de válvula de descarga

Manutenção

Material e serviços pendente

- Regulagem de válvula de descarga

- Reparo de válvula docol = 1 unid

Material e serviço pendente

- Reparo de válvula hidra = 1 unid

- Tampa de vaso sanitário peq = 6 unid

- Canopla de válvula de descarga docol = 1

- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid

unid

- Vaso sanitário peq = 1 unid

- Canopla de válvula de descarga hidra = 1

- Veda anel = 1 unid

unid

- Torneira ½ esfera jardim – 1 unid

- Torneira ½ parede para tanque longo = 1

- Lavatório de banheiro berçário rejunte

unid

- Pia da cozinha com infiltração

- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

19/06/2018 – EMEB WALTER BARIONI

- Vedante ½ = 5 unid

Manutenção

- Vedante ¾ = 3 unid

- Regulagem de válvula de descarga

- Luva de redução longa ¾ x ½ = 2 unid

Material e serviços pendentes

- Redução ¾ x ½ = 2 unid

- Canopla da válvula de descarga docol =7

19/06/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO

unid

NIERO

- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid

Manutenção

- Reparo de válvula de descarga docol = 7

-Regulagem de válvula de descarga

unid

Material e serviços pendente

- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

- Canopla da válvula de descarga docol = 2

- Redução ¾ x ½ = 1 unid

unid

- Torneira ½ de parede para cozinha = 2

- Canopla da válvula de descarga hidra = 5

unid

unid

- Mictório entupido

- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid

- Infiltração pia da cozinha

- Torneira ½ lavatório = 4 unid

19/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

- Vedante ½ = 5 unid

BULGARELLI

- Válvula americana lavatório = 2 unid

Material e serviços pendente

- Cuba lavatório = 2 unid

- Acabamento para registro = 1 unid

- Reparo de válvula de descarga hidra = 5

- Canopla para válvula descarga docol = 1

unid

unid

- Massa de calafeta = 1 unid

- Torneia ½ lavatório = 2 unid

- Redução ¾ x ½ = 2 unid

19/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

- Vaso entupido gde = 1 unid

19/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

- Canopla para válvula de descarga docol =

CARVALHO

2 unid

Manutenção

- Vedante ½ = 8 unid

-Troca da canopla da válvula = 3 unid

- Torneira ½ de parede pia de cozinha = 1

-Troca de tampa do vaso sanitário grande =

unid

6 unid

- Sifão = 5 unid

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

- Prolongador ½ longo = 2 unid

Material e serviços pendente

- Massa de calafeta

-Instalação de vaso sanitário grande = 3

21/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

unid

CARVALHO

-Veda anel = 3 unid

-Instalação de lousa

-Tubo de ligação flexível = 3 unid

-Retirada de lousa

-Refazer saída do bebedouro de água da

-Troca fechadura banheiro

quadra

-Montagem mesa professores

20/06/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA

21/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO

LOPES

CORREIA

Manutenção

-Montar prateleiras cozinha = 3 unid

- Regulagem de válvula de descarga

-Lubrificar todas a janelas

Material e serviços pendentes

22/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

- Vedante ½ para torneira = 7 unid

BULGARELLI

- Vedante ¾ para torneira = 7 unid

Manutenção

- Torneira ½ para lavatório = 1 unid

-Troca de torneira ½ de lavatório bico

- Canopla para válvula de descarga docol =

móvel = 2

2 unid

unid

- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid

-Troca de canopla da válvula de descarga =

- Torneira ½ de parede pia cozinha = 1 unid

1unid

- Registro ¾ de esfera = 1 unid

-Troca de acabamento do registro do

- Vaso entupido

chuveiro = 1

- Rejunte do bebedouro externo –

unid

infiltração

RELATORIO SEMANAL – 29/06/18

20/06/2018 – EMEB ZILDA ARNS

25/06/2018 - EMEB CIAF I – LUIZ ANTONI

NEUMANN

BERNAL

Manutenção

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

- Limpeza de calha

Material e serviços pendente

25/06/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

25/06/2018 – EMEB CIAF IV – LUIZ

RIBEIRO

ANTONIO

(JOAUIM SOROCABANO)

BERNAL

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

Material e serviços pendentes

25/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

- Troca de telha Eternit – 2 unid

CASTRO E

28/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

TÓDARO

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB EDGAR D’AMICO

26/06/2018 – CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

26/06/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

BULGARELI

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

26/06/2018- EMEB CCI SANTINHA

28/06/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

GAGLIARDI RIVA

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA

26/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

APARECIDA

Manutenção

AMÂNCIO

- Limpeza de calha

Manutenção

27/06/2018- EMEB “ DR. EDGRA PALMA

- Limpeza de calha

TRAVASSOS’’

29/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

Manutenção

BULGARELI

- Limpeza de calha

Manutenção

28/06/2018 – EMEB MILTON MATTOS

- Troca da torneira de lavatório (banheiro

BRAGA

fem.) – 1

Manutenção

unid

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

28/06/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAI VII ALICE KAMLA

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA

29/06/2018 - EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

LOPES

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

04/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

Manutenção

NIERO

- Limpeza de calha

Manutenção

29/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

- Troca de vedante de torneira ½ lavatório

CARDOSO

05/07/2018 – LOTEAMENTO MONTERREY

Manutenção

Manutenção

- Limpeza de calha

- Serviço de terraplanagem

29/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

20/07/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

Manutenção

CASTRO E

- Limpeza de calha

TÓDARO

RELATORIO SEMANAL – 06/07/2018

- Troca de torneira ½ lavatório banheiro

02/07/2018 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

funcionários

Manutenção

(bico móvel)– 1 unid.

- Regulagem da válvula de descarga

- Troca de flexível ½ de 0,40 cm – 1 unid.

- Troca de sifão

- Troca de flexível ½ de 0,30 cm – 1

03/07/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

unidade

CARVALHO

- Troca de tampa de vaso sanitário adulto

Manutenção

funcionários – 3 unidades

- Limpeza de calha

- Troca de vedante ½ torneira lavatório

03/07/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO

berçário – 4

CORREA

unidades

Manutenção

- Troca de vedante ½ registro do chuveiro

- Limpeza de calha

berçário –

- Troca de reparo de válvula

2 unidades

03/07/2018 – EMEB WALTER BARIONI

- Troca de vedante ½ torneira bebedouro

Manutenção

berçário –

- Limpeza de calha

4 unidades

03/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

- Instalação de barra de suporte 0,60 cm

NIERO

berçário –

2

- Auxilio ao eletricista na instalação de

unidades

tomada para

- Instalação de mão francesa berçário – 1

micro-ondas

unidade

23/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

- Auxilio nas trocas de lâmpadas pelo

Manutenção

eletricista

- Auxilio ao eletricistas na instalação de

- Instalação de suporte para pendurar bolsa

ventilador e

escolar

nas trocas de lâmpadas.

–

24/07/2018 – EMEB CIAF II HONORIO

1 unidade

CARDOSO

Material e serviços pendentes

Manutenção

- Prolongador ½ cromada para berçário –

- Troca de vedante de ¾ torneira lavatório

longo – 4

- Troca de torneira ½ jardim esfera

unidades

25/07/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

- Prolongador cromado para cozinha –

BULGARELLI

longo – 4

Manutenção

unidades

- Auxilio ao serralheiro no conserto da

- Vaso sanitário infantil – 1 unidade

porta

- Tampa de vaso sanitário infantil – 3

25/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

unidades

Manutenção

- Veda anel – 1 unidade

- Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas

- Tubo de ligação – SPUD – 1 unidade

26/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

- Infiltração no piso do banheiro do

Manutenção

berçário

- Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas

20/07/2018 – EMEB AMADEU LESSI

e na

Manutenção

troca de espelho de tomada

- Auxilio ao serralheiro no conserto da

- Troca de flexível ½ na caixa acoplada do

porta

vaso

20/07/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

sanitário – 1 unidade

Manutenção

26/07/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

- Auxilio ao serralheiro no conserto da

BULGARELLI

porta

Manutenção

23/07/2018 – EMEB CIAF I LUIZ ANTONIO

- Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas

BERNAL

26/07/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

Manutenção

BULGARELLI

Manutenção

28/08/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

- Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas

CASTRO E

RELATORIO SEMANAL – 24/08/2018 a

TÓDARO

31/08/2018

Manutenção

24/08/2018 – EMURJA

- Troca de reparo da válvula de descarga

Manutenção

docal – 01

- Colocação de cabos nas ferramentas

unidade

24/08/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

29/08/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

Manutenção

- Auxilio ao carpinteiro na medição de

- Troca de torneira ½ de parede da cozinha

corredor das

– 02

salas de aula para

unidades

substituir piso cerâmico

- Troca de torneira ½ jardim esfera – 01

27/08/2018 – EMEB FLORASSU

unidade

FERNANDES DOS

- Troca de ralo 6 ½ - 01 unidade

SANTOS

- Troca de vedante ½ torneira bebedouro

Manutenção

de agua –

- Troca de vedante ½ para torneira - 01

03 unidades

unidade

- Troca de vedante ¾ torneira bebedouro

Material e serviços pendentes

de agua –

- Acabamento de válvula de descarga hidra

03 unidades

luxo –

- Instalação de tampa de vaso sanitário

08

adulto – 09

unidades

unidades

27/08/2018 – ESF – JOSÉ FRANCISCO

- Prolongador ½ longo – 01 unidade

NUNO -

- Instalação de vaso sanitário

LUZITÂNIA

29/08/2018 – EMEB CCI SANTINHA

Manutenção

GAGLIARD RIVA

- Troca de vedante ½ para torneira – 02

Manutenção

unidades

- Troca do cano de chuveiro da creche – 01

28/08/2018 – CRAS PARQUE 1° DE MAIO

unidade

Manutenção

29/08/2018 – EMEB CIAF IV - ANTONIO

- Instalação de bacia inox na pia da cozinha

RICARDO

– 01

BENATTI

unidade

Manutenção

- Troca de vedante ½ torneira lavatório –

unidade

01

- Troca de tubo de ligação ajustável spud –

unidade

01

Material e serviços pendentes

unidade

- Troca de torneira ½ do lavatório – 01

31/08/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

unidade

NIERO

29/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS

Manutenção

BRAGA

- Conserto de torneiras

Manutenção

RELATÓRIO SEMANAL 14/09/2018 a

- Troca do reparo da válvula do banheiro

20/09/2018

masculino

14/09/2018 = ROÇAMENTO

dos professores

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T.

29/08/2018 – EMEB CIAF I V – ANTÔNIO

PINHEIRO

RICARDO

17/09/2018 = ROÇAMENTO

BENATTI

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T.

Manutenção

PINHEIRO

- Troca de torneira com vazamento

18/09/2018 = ROÇAMENTO

30/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

BRAGA

19/09/2018 = ROÇAMENTO

Manutenção

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

banheiro

20/09/2018 = ROÇAMENTO

dos prof.– 01 unidade

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto

RELATORIO SEMANAL – 21/09/2018 a

banheiro

28/09/2018

masc.– 01 unidade

21/09/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

- Troca de reparo da válvula de descarga

Manutenção

hidra – 01

- Instalação de acabamento de válvula de

unidade

descarga

- Troca de reparo da válvula de descarga

docal no banheiro masculino dos

docal – 01

funcionários – 01

unidade

unidade

30/08/2018 – CRAS PARQUE 1° DE MAIO

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

Manutenção

- Troca de tampa de vaso sanitário – 01

- Instruir cavalete na abertura da rede de

esgoto da

- Troca de torneira ½ de esfera do filtro de

saída da pia da cozinha da sala dos

água –

professores

01

21/09/2018 – GINÁSIO DE ESPORTES EDNO

unidade

PEREIRA DOS SANTOS (JATOBÁ)

25/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

Manutenção

- Auxilio ao eletricista na instalação do

- Instalação de sifão na pia da sala dos

padrão de

professores –

entrada de energia

01 unidade

21/09/2018 – EMEB CIAF V- AURÉLIO

25/09/2018 – EMEB CORONEL VAZ

NIERO

Manutenção

Manutenção

- Sondagem de falta de água no bebedouro

- Troca de sifão da pia da cozinha – 01

vertical

unidade

e

- Limpeza do sifão da pia da cozinha – 01

horizontal – 02 unidades

unidade

25/09/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

Material e serviços pendentes

NIERO

- Afixar bacia de lavatório – 04 unidades

Manutenção

- Torneira ½ para lavatório – 02 unidades

- Instalação de bebedouro de água na

- Massa plástica – 08 unidades

cozinha – 01

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

unidade

Manutenção

26/09/2018 – EMEB MÁRO DE STÉFANI

- Extensão de rede de esgoto 30 m – 05

Manutenção

unidades

- Troca de torneira ½ de mesa na pia do

24/09/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

berçário I –

Manutenção

01 unidade

- Instalação de tampa de vaso sanitário do

- Retirou vazamento das banheiras do

banheiro

berçário II –

masculino – 05 unidades

02 unidades

24/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

- Troca do vedante ½ da torneira do

Manutenção

lavatório do

- Montagem de sistema de drenagem do

refeitório – 02 unidades

arcondicionado

- Retirou vazamento da válvula americana

24/09/2018 – EMEB ALICE KAMLA

da pia da

Manutenção

cozinha – 04 unidades

- Instalação de purificador de agua no

RELATORIO SEMANAL – 05/10/2018 A

lactário – 01

11/10/2018

unidade

05/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Material e serviços pendentes

Manutenção

- Compound adesivo para fixação das

Auxílio ao carpinteiro no reparo do telhado

banheiras do

da

berçário I – 02 unidades

escola

- Fixação de banheira do berçário I – 02

05/10/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

unidades

Manutenção

27/09/2018 – EMEB MÁRIO DE STÉFANI

1-Troca da torneira ½ esfera do bebedouro

Manutenção

de água

- Instalação de purificador de água na

do intermediário

cozinha – 02

2-Troca do sifão do banheiro feminino

unidade

08/10/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

- Instalação de bebedouro de água no

Auxílio ao eletricista na instalação de

refeitório –

interruptor e

01

tomadas na sala dos professores

unidade

08/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

- Instalação de bebedouro de água entre o

Auxílio ao eletricista na manutenção

berçário

09/10/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

I

BULGARELLI

e II e intermediário I– 01 unidade

Auxílio ao eletricista na manutenção,

- Retirada de bebedouro de água da

conserto de

cozinha – 01

chuveiro, de ventilador e instalação de

unidade

tomada

28/09/2018 – MERCADO MUNICIPAL

09/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

1-Auxílio ao carpinteiro na colocação de

- Reparo nas torneiras dos banheiros

sarrafo na

- Reparo nos vasos sanitários

parede das salas de aula

28/09/2018 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTONIO

2-Instalação de suporte de cortina

BERNAL

3-Instalação de suporte para livros

Manutenção

10/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

- Troca do vedante ½ da torneira do

1ª etapa

lavatório do

1-Extensão de rede de esgoto 150mm – 54

refeitório – 04 unidades

mts

2-Abertura de vala 54 mts – profundidade

Abertura de vala para rede de água 2” 54

1,70cm à

mts –

1,66cm

prof.

3-Reaterro de vala 54 mts

1 mt

11/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

Extensão de rede de água de 2” 54 mts –

2ª etapa

prof. 1 mt

1-Extensão de rede de esgoto 1,50 mm –

Reaterro de vala de rede de água 2” 54 mt

54mts

– prof. 1

2-Abertura de vala 54mts – prof. 1,60cm à

mt

1,44mts

22/10/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

3-Abertura de vala 60mts – prof. 1mt

Manutenção e troca das torneiras no

5-Extensão de rede de água 2”

bebedouro de

6-Reaterro de vala 60 mts

água do refeitório – 04 unid

RELATORIO SEMANAL – 19/10/2018 a

22/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

24/10/2018

BAIRRO

19/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II –

SÃO

GLEBA J

JOSÉ

Abertura de vala para derivação de água e

Levantamento do material hidráulico.

esgoto =

23/10/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

4

KAMLA

unid

Manutenção e troca de torneira no

Execução de derivação de água e esgoto =

bebedouro de

4 unid

água – 03 unid;

Reaterro de derivação de água e esgoto = 4

Troca do acabamento da válvula de

unid

descarga do

Extensão e rede de esgoto de 6” 54 mts –

banheiro masculino e feminino da

prof. 1,70

creche – 02 unid.

à 1,10 cm

23/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

Abertura de vala de rede de esgoto 6” 54

Levantamento do material hidráulico.

mts –

23/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

prof.

BAIRRO

1,70 à 1,10 cm

SÃO

Reaterro de vala de esgoto 6” 54 mts –

JOSÉ

prof. 1,70 à

Aguardando material para executar o

1,10 cm

serviço.

24/10/2018 - EMEB MARIO DE STÉFANI

Instalação de ralo no banheiro masculino e

Auxílio ao eletricista na instalação

feminino – 02 unid.

luminária e troca

29/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

de lâmpada.

BAIRRO

24/10/2018 – EMEB WALTER BARIONI

SÃO JOSÉ

Auxílio ao eletricista na manutenção do

Troca de registro;

quadro

Extensão de rede de instalação de caixa

geral

d’água no

de energia;

banheiro masculino e

Auxílio ao eletricista na troca de lâmpadas

feminino.

na área

30/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

externa da escola e instalação de

NIERO

refletor.

Manutenção;

24/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

Instalação de cuba de lavatório no

NIERO

banheiro

Auxílio ao carpinteiro na instalação de

masculino e feminino - 03

painel de

unid;

cortiça – 02 unid.

Reassentamento e vedação do vaso

Material conferido para instalação de cuba

sanitário do

de

banheiro masculino e

lavatório e rejunte nos vasos sanitários do

feminino – 04 unid.

banheiro masculino e feminino.

30/10/2018 – EMEB EDGARD D’AMICO

RELATÓRIO SEMANAL 25/10/2018 á

Manutenção;

01/11/2018

Reparar vazamento do filtro da parede – 01

25/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

unid;

BAIRRO

Reparo na torneira ½ do misturador de

SÃO JOSÉ

água quente

Substituição do registro do chuveiro que

e fria da cozinha do

estavam

berçário;

danificados – 04 unid;

Retirada da torneira do fechamento

Substituição do registro geral do banheiro

automático ½

masculino e feminino – 04 unid.

do lavatório do

26/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

refeitório para avaliar o custo da

BAIRRO

manutenção.

SÃO JOSÉ

30/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Auxílio ao carpinteiro.

da

30/10/2018 – BIBLIOTECA MUNICIPAL

cozinha;

Auxílio ao eletricista.

01/11/2018 – EMEB CCI – SANTINHA

30/10/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

GAGLIARDI

CASTRO E

RIVA

TÓDARO

Reparo da válvula de descarga.

Manutenção;

01/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Verificação da falta de água na unidade;

Troca de 2 torneiras de meia de bica móvel

Problema prolongador do chuveiro.

da pia

31/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

da cozinha.

NIERO

RELATÓRIO SEMANAL – 05/11/2018 Á

Manutenção;

08/11/2018

Retirada e reassentamento do vaso

05/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

sanitário com

Manutenção;

anel de vedação – 04

Troca de torneira ½ bico móvel no

unid;

banheiro masculino do jardim – 01unid;

Instalação de anel de vedação no vaso

Troca do flexível ½ da torneira da pia da

sanitário –

cozinha do berçário – 01unid.

04 unid;

06/11/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Instalação de tubo de ligação ajustável – 04

Manutenção;

unid.

Reposição de torneira ½ bico móvel da pia

31/10/2018 – EMEB ANTÔNIO

do berçário – 01unid;

MARCONATO

Reposição de torneira ½ bico móvel do

Conserto de tubo ¾ da rede de água da

lavatório do berçário – 02unid;

creche;

Reposição de torneira ½ de esfera de

31/10/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

jardim do hidrômetro – 01unid;

CASTRO E

Reposição de torneira ½ de esfera do

TÓDARO

reservatório – 01unid.

Manutenção;

06/11/2018 – EMEB EDGARD D’AMICO

Substituição prolongador ½ do chuveiro do

Manutenção;

banheiro do intermediário –

Troca de torneira ½ bico móvel do lavatório

02 unid.

do refeitório – 02unid.

01/11/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

07/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

BULGARELLI

KAMLA

Troca de flexível de meia da torneira da pia

Manutenção;

Troca do reparo da válvula de descarga

Manutenção;

ducol – 01unid;

Assentamento de cuba – 02unid;

Troca do acabamento da válvula de

Troca de torneira ½ bico móvel – 02unid;

descarga ducol – 02unid;

Troca de sifão – 03unid.

Auxílio ao carpinteiro.

12/11/2018- EMEB CIAF II – HONÓRIO

07/11/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CARDOSO

CASTRO E TÓDARO

Manutenção;

Manutenção;

Troca do reparo da válvula de descarga

Troca de torneira ½ bico móvel de parede

ducol –

da cozinha do berçário –

01unid.

02unid;

13/11/2018- EMEB CIAF II – HONÓRIO

07/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

CARDOSO

KAMLA

Manutenção;

Manutenção;

Instalação de bebedouro de água – 01unid;

Troca acabamento da válvula de descarga

Auxílio ao eletricista.

ducol – 02unid;

13/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

Troca do reparo da válvula de descarga

KAMLA

ducol – 02unid.

Auxílio ao carpinteiro.

07/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

RELATÓRIO SEMANAL 19/11/2018 Á

Manutenção;

22/11/2018 19/11/2018 – EMEB CIAF II –

Reparo da torneira do bebedouro de água

HONÓRIO CARDOSO Manutenção; Troca

– 01unid.

de torneira ½ longa do bebedouro de água

08/11/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

– 01unid. 19/11/2018 – EMEB CIAF V –

CASTRO E TÓDARO

AURÉLIO NIERO Manutenção; Troca de

Manutenção;

torneira ½ bico móvel do banheiro

Troca de redução ¾ x ½ - 01unid.

feminino – 02unid; Troca de sifão – 02unid;

RELATÓRIO SEMANAL 09/11/2018 Á

Troca de flexível ½ para torneira – 02unid;

13/11/2018

Instalação de válvula americana para cuba

09/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

de lavatório – 02unid. 19/11/2018 – EMEB

Interligação da rede de esgoto da unidade

ARMANDO LERRO Auxílio ao carpinteiro.

escolar

20/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

para a rede de esgoto

Manutenção; Instalação de bebedouro de

do SAAEJ.

água – 01unid; Mudança de lugar e

09/11/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO

instalação de bebedouro de água – 01

NIERO

unid; Instalação de cortina na sala de aula –

02 unid. 20/11/2018 – SECRETÁRIA DE

Auxílio ao carpinteiro;

EDUCAÇÃO Manutenção na válvula de

Auxílio ao eletricista.

descarga hidra que está com vazamento

28/11/2018 – EMEC DR. JOSÉ ABDO

não realizado por falta de reparo.

CHUEIRE

21/11/2018 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Manutenção;

Auxílio ao eletricista. 21/11/2018 – EMEB

Instalação de veda anel e fixação do vaso

ZILDA ARNS NEUMANN Troca de vedante

sanitário no banheiro masculino

de torneira ½ bico móvel da pia da

– 03unid;

lavanderia – 01unid. 21/11/2018 – EMEB

Troca de tubo ajustável de vaso sanitário

ADEMIR APARECIDO CORREA Manutenção;

no banheiro masculino – 02unid;

Reparo parte hidráulica da unidade em

Instalação de veda anel e fixação do vaso

ordem. 22/11/2018 – EMEB MANOEL

sanitário no banheiro feminino –

GONÇALVES Manutenção; Troca de sifão

01unid;

da banheira do berçário – 01unid;

Troca de tubo ajustável do vaso sanitário

Desentupimento do vaso sanitário do

no banheiro feminino – 01unid;

banheiro da diretora – 01unid. 22/11/2018

Troca de reparo da válvula de descarga

– POSTO DE SAÚDE Auxílio ao eletricista.

ducol no banheiro feminino –

RELATÓRIO SEMANAL 23/11/2018 Á

01unid;

29/11/2018

Troca de torneira ½ bico móvel no lavatório

23/11/2018 – POSTO DE SAÚDE

do banheiro feminino dos

Auxílio ao eletricista.

funcionários – 01unid;

23/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Desentupimento do mictório do banheiro

Manutenção;

masculino dos alunos – 01unid.

Instalação de torneira ½ bico móvel na sala

28/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

dos professores.

Manutenção;

26/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Limpeza do filtro do bebedouro de água do

Auxílio ao eletricista.

pátio – 01unid;

26/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Limpeza do filtro da entrada de água da

Auxílio ao carpinteiro.

unidade escolar (hidrômetro)

27/11/2018 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTÔNIO

retro lavagem – 01unid;

BERNAL

Conserto do registro da lavanderia –

Manutenção;

01unid;

Instalação de veda anel no vaso sanitário

Auxílio ao eletricista.

banheiro masculino e rejunte do

28/11/2018 – PARQUE PRIMEIRO DE MAIO

vaso sanitário – 01unid;

– PROMOÇÃO SOCIAL

Auxílio ao serralheiro.

06/12/2018 – EMEB ANTÔNIO

29/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

MARCONATO

Auxílio ao eletricista.

Manutenção;

RELATÓRIO SEMANA 30/11/2018 Á

Troca de torneira ½ de mesa do lavatório

06/12/2018

de

30/11/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

banheiro

MONTERREY II

masculino –

Extensão de rede de esgoto.

03unid;

30/11/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Troca de reparo da válvula hidra do

Manutenção;

banheiro dos

Conserto da torneira ½ bico móvel da pia

funcionários masculino e

da cozinha

feminino – 02unid;

–

Troca de torneira ½ - 17 cm longa do

01unid;

lavatório do

03/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

banheiro do berçário –

MONTERREY II

02unid.

Extensão de rede de esgoto do banheiro.

RELATÓRIO SEMANAL 06/12/2018 Á

04/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

13/12/2018

MONTERREY II

06/12/2018 – EMEB CIAF IV - ANTÔNIO

Quebrando parede para extensão de rede

RICARDO

esgoto.

BENATTI

05/12/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

Manutenção;

Manutenção;

Retrolavagem do filtro de água – 01un;

Petrolagem filtro de água

Troca de torneira 1/2 bico móvel do

05/12/2018 – EMEB CIAF III – AMADEU

lavatório do

LESSI

banheiro feminino –

Manutenção;

01un.

Petrolagem filtro de água;

06/12/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

Auxílio ao eletricista.

CASTRO E

06/12/2018 – EMEB CIAF VI – ANDRÉA

TÓDARO

APARECIDO

Manutenção;

AMÂNCIO

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

Manutenção;

06/12/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Petrolagem do filtro de água;

Auxílio ao serralheiro.

Inversão do flexível do filtro de água.

07/12/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção;

água – 01un;

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

Troca de torneira ½ longa 17cm do

10/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

bebedouro de

MONTERREY II

água

Extensão da rede esgoto da cozinha e da

do refeitório –

lavanderia;

02un;

Reaterro da vala.

Reinstalação do filtro do bebedouro de

11/12/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

água do

Manutenção;

refeitório – 01un;

Instalação de bebedouro de água no

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

refeitório –

18/12/2018 – EMEB CCI – SANTINHA

01un.

GAGLIARDI

11/12/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

RIVA

RIBEIRO

Auxílio ao eletricista.

Manutenção;

19/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

Troca de torneira ½ bico móvel de lavatório

MONTERREY

do

Cortando parede para extensão de

banheiro feminino do

hidráulica do

intermediário – 03un;

banheiro, cozinha e

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

lavanderia.

12/12/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

20/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL –

CASTRO E

MONTERREY

TÓDARO

Extensão de hidráulica do banheiro

Auxílio ao eletricista.

(chuveiro,

13/12/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

lavatório,

NIERO

ducha higiênica e

Auxílio ao carpinteiro.

válvula de descarga), cozinha (torneira da

RELATÓRIO SEMANAL 17/12/2018 Á

pia) e

20/12/2018

lavanderia (torneira da

17/12/2018 – EMEB CCI – SANTINHA

máquina de lavar roupa e tanque).

GAGLIARDI

RELATÓRIO SEMANAL 21/12/2018

RIVA

21/12/2018 – COSTRUÇÃO CIVIL –

Manutenção;

MONTERREY

Troca de torneira ½ de esfera do filtro de

Extensão de hidráulica na parte externa

entrada de

interligada

no

Troca de torneira ½ bico móvel de mesa

tubo existente e

para

subir para a laje.

lavatório

21/12/2018 – EMEB ANTÕNIO

–

MARCONATO

01un;

Manutenção;

Troca de sifão.

Verificar vazamento em caixa d’água da

11/01/2019 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

unidade.

RIBEIRO

RELATÓRIO SEMANAL 10/01/2019 Á

Manutenção;

17/01/2019

Troca de vedante de torneira ¾ bebedouro

10/01/2019 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

do

BULGARELLI

refeitório

Manutenção;

– 02un;

Limpeza da caixa d’água externa elevada e

Rejunte da pia da cozinha – 01un.

cloração

11/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

–

MARCONATO

01un.

Transporte na retirada de equipamento e

10/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

material.

MARCONATO

11/01/2019 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

Transporte de material e equipamento

BULGARELLI

pedreiro.

Auxílio ao pedreiro.

10/01/2019 – EMEB CIAF VII – ALICE

14/01/2019 – 3° IDADE

KAMLA

Manutenção caixa d’água – bóia – 01un.

Transporte de equipamento para

14/01/2019 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

eletricista.

NIERO

11/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

Manutenção;

MARCONATO

Rejunte da pia da cozinha do berçário;

Manutenção;

Troca de sifão;

Instalação de vaso sanitário no banheiro

Conserto trinco da pia;

feminino

Limpeza ralos externos.

dos

14/01/2019 – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

funcionários –

Desentupimento do vaso sanitário – 01un;

01un;

Troca de tubo de ligação ajustável – SPVD

Veda anel – 01un;

14/01/2019 – EMEB EDGARD D’ÁMICO

Tubo de ligação ajustável – 01un;

Limpeza da caixa d’água e cloração.

14/01/2019 – EMEB ARMANDO LERRO

Limpeza de caixa d’água e cloração – 02un.

Rejunte da pia da cozinha do berçário.

21/01/2019 – EMEB CIAF II – HONÓRIO

14/01/2019 – EMEB MANOEL GONÇALVES

CARDOSO

Desentupimento de vaso sanitário e retro

Auxílio ao eletricista.

lavagem

21/01/2019 – EMEB CIAF VI – ANDRÉA

de

APARECIDA

água – 01un.

AMÂNCIO

15/01/2019 – CREAS

Auxílio ao eletricista

Troca de torneira ½ bico móvel lavatório do

22/01/2019 – EMEB CIAF VI – ANDRÉA

banheiro

APARECIDA

–

AMÂNCIO

01un;

Limpeza de caixa d’água e cloração – 05un.

Regulagem da caixa de descarga acoplada

22/01/2019 – CONSTRUÇÃO CIVIL MONTE

– 02un.

REI

15/01/2019 – EMEB CIAF IV – ANTÔNIO

Interligação dos pontos de água com a

RICARDO

caixa d’água e

BENATTI

água da rua.

Troca de sifão – 02un.

23/01/2019 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

16/01/2019 – EMEB MANOEL GONÇALVES

RIBEIRO

Limpeza de caixa d’água e cloração – 02un;

Limpeza de caixa d’água e cloração – 02un.

Troca de torneira ½ de esfera – 01un;

23/01/2019 – CONSTRUÇÃO CIVIL MONTE

Troca de bóia ¾ vazão total – 01un.

REI

16/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

Instalação de vaso sanitário – 01un;

MARCONATO

Instalação de acabamento da válvula de

Tirando vazamento na flange do ladrão da

descarga –

caixa

01un.

d’água.

24/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

17/01/2019 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTÔNIO

MARCONATO

BERNAL

Troca de bóia de vazão total da caixa

Limpeza de caixa d’água e cloração – 03un.

d’água – 01un.

RELATÓRIO SEMANAL 18/01/2019 Á

24/01/2019 – CREAS

24/01/2019

Auxílio ao carpinteiro.

18/01/2019 – EMEB CCI – SANTINHA

24/01/2019 - EMEB CIAF VI – ANDRÉA

GAGLIARDI

APARECIDA

RIVA

AMÂNCIO

Troca de bóia de vazão total da caixa

Conserto da maçaneta da porta do berçário

d’água – 01un.

– 01un.

RELATÓRIO SEMANAL 25/01/2019 Á

RELATÓRIO SEMANAL 31/01/2019 Á

30/01/2019

06/02/2019

25/01/2019 – EMEB ANTÔNIO

31/01/2019 – CRAS III – PARQUE 1º DE

MARCONATO

MAIO

Instalação de bebedouro de água no

Instalação de torneira ¾ de esfera no

refeitório –

cavalete do

01un.

hidrômetro – 01un.

28/01/2019 – EMEB AMADEU LESSI

31/01/2019 – GINÁSIO DE ESPORTES

Troca de torneira ½ bico móvel de parede

Auxílio ao eletricista.

pia da

01/02/2019 – CONSTRUÇÃO CÍVIL MONTE

cozinha – 01un;

REY

Troca de torneira ½ de jardim esfera.

Auxílio ao carpinteiro.

28/01/2019 – EMEB PAULO FREIRE

02/02/2019 - CONSTRUÇÃO CÍVIL MONTE

Troca de torneira ½ bico móvel de mesa do

REY

lavatório

Auxílio ao carpinteiro.

–

04/02/2019 - CONSTRUÇÃO CÍVIL MONTE

01un.

REY

29/01/2019 – EMEB ROSA DE ALMEIDA

Manutenção da válvula de descarga da

LOPES

residência;

Limpeza de caixa d’água e cloração;

Auxílio ao carpinteiro.

Troca de sifão duplo no banheiro

04/02/2019 - EMEB SÃO SEBASTIÃO

masculino – 01un;

Troca de registro ¾ de pressão ducol do

Troca de vedante ¾ de torneira lavatório

chuveiro –

do berçário

01un;

–

Auxílio ao eletricista.

01un.

05/02/2019 – EMEB AFONSO TÓDARO

30/01/2019 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTÔNIO

Auxílio ao eletricista.

BERNAL

Instalação de bebedouro de água no

Limpeza do filtro do bebedouro de água na

refeitório.

área

06/02/2019 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

externa – 02un;

BULGARELLI

Reaperto da canopla do registro do

Troca de torneira ½ longa 17cm do

chuveiro – 01un;

bebedouro de

água

NEUMANN

do refeitório –

Auxílio ao eletricista.

05un;

14/02/2019 – EMEB ZILDA ARNS

Troca de torneira ½ bico móvel da pia da

NEUMANN

cozinha do

Auxílio ao eletricista.

intermediário – 01un;

RELATÓRIO SEMANAL 15/02/2019 Á

Conserto de torneira ½ do lavatório do

21/02/2019

banheiro

15/02/2019 – RESIDÊNCIA PARTICULAR

masculino – 01un;

REFORMA –

Auxílio ao eletricista;

RUA COMENDADOR

06/02/2019 – PAÇO MUNICIPAL

JOÃO MARICATO

Auxílio ao eletricista.

Mudança do ponto de água da torneira da

RELATÓRIO SEMANAL 11/02/2019 Á

pia da

14/02/2019

cozinha.

11/02/2019 – RESIDÊNCIA PARTICULAR –

18/02/2019 - RESIDÊNCIA PARTICULAR

RUA

REFORMA –

COMENDADOR JOÃO

RUA COMENDADOR

MARICATO

JOÃO MARICATO

Reparos na parte hidráulica;

Mudança do ponto de esgoto da pia da

Troca de torneiras.

cozinha.

12/02/2019 - RESIDÊNCIA PARTICULAR –

19/02/2019 - RESIDÊNCIA PARTICULAR

RUA

REFORMA –

COMENDADOR JOÃO

RUA COMENDADOR

MARICATO

JOÃO MARICATO

Troca de válvula de descarga ducol – 01un;

Mudança do ponto de esgoto do tanque da

Troca de reparo da válvula de descarga

lavanderia.

ducol – 01un.

20/02/2019 – RESIDÊNCIA PARTICULAR

13/02/2019 - RESIDÊNCIA PARTICULAR –

REFORMA –

RUA

RUA COMENDADOR

COMENDADOR JOÃO

JOÃO MARICATO

MARICATO

Instalação de ponto de água para

Limpeza e retirada de entulho.

purificador de água

13/02/2019 – EMEC JOSÉ ABDO CHUEIRE

21/02/2019 – EMEB CIAF I LUIZ ANTONIO

Auxílio ao eletricista.

BERNAL

13/02/2019 – EMEB ZILDA ARNS

Troca de chuveiro.

Desentupimento de vaso sanitário.

07/03/2019- EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

21/02/2019 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

Auxílio ao eletricista no conserto do

BULGARELLI

porteiro

Troca de torneira ½ de esfera no tanque da

eletrônico

lavanderia.

07/03/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

21/02/2019 – EMEB CORONEL VAZ

Auxílio ao eletricista na instalação de

Instalação bebedouro de água. Falta parte

ventilador e

elétrica.

troca

RELATÓRIO SEMANAL 22/02/2019 a

do mesmo

06/03/2019

08/03/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

22/02/2019 – EMEB Antônio Marconato

Auxílio ao eletricista na instalação de

Troca de boia 1unid

ventilador e

22/02/2019- EMEB Milton Mattos Braga

troca

Troca do reparo da válvula de descarga

do mesmo

hidra do

11/03/2019- EMEB EDAGARD D´AMICO

banheiro feminino dos

Verificou instalação de ponto de água para

alunos- 2unids

torneira

Troca do reparo da válvula de descarga

12/03/2019- EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

hidra do

BULGARELLI

banheiro masculino1unid

Troca de torneira ½ de esfera no tanque da

Auxílio ao eletricista na instalação do

lavanderia

ventilador

01 unid. E

01/03/2019- EMEB Zilda Arns Neumann

instalação do prolongador cromado ½ para

Auxílio ao eletricista na instalação do

torneira

ventilador de

do

teto- 3unids

tanque da

06/03/2019- EMEB Manoel Gonçalves

lavanderia 04 unids.

Auxílio ao carpinteiro na limpeza de calha

13/03/2019- EMEB EDGARD D´AMICO

06/03/2019- EMEB Afonso Tódaro

Auxílio ao eletricista na instalação de

Auxílio ao carpinteiro na limpeza de calha

ventilador

06/03/2019- EMEB CIAF- I- Luiz Antônio

14/03/2019- EMEB EDGARD D´AMICO

Bernal

Auxílio ao eletricista na instalação de

Auxílio ao carpinteiro na limpeza de calha

ventilador

RELATÓRIO SEMANAL 07/03/2019 Á

14/03/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

14/03/2019

Auxílio ao eletricista na instituição do

refletor

19/03/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA

14/03/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

CASTRO E

Auxílio ao eletricista na instalação de

TÓDARO

ventilador

Troca de tubo de ligação SPUD- 01 unid.

RELATÓRIO SEMANAL 15/03/2019 Á

19/03/2019- EMEB DR. EDGARD PALMA

21/03/2019

TRAVASSOS

15/03/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

Auxílio ao eletricista no isolamento de fio

Levantamento de material para mudança

exposto no

de

tablado da entrada

purificador

da unidade escolar.

de água da

20/03/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

cozinha- 02 unids.

Conserto de vazamento da pia da cozinha

Instalação de chuveiro no berçário I- 01

principal.

unid.

Troca de torneira ½ de parede da cozinha

Regulamentação de ventilador.

do berçário

15/03/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA

01 unid.

CASTRO E

20/03/2019- EMEB DR. EDGARD PALMA

TÓDARO

TRAVASSOS

Auxílio ao eletricista na troca de chuveiro

Foi feito vistoria com Flávio da Educação

do berçário

para ter um

e

aceso de ponto de

da creche.

água para purificador de água.

Troca do tubo de ligação- SPUD do vaso

20/03/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

sanitário do

CARDOSO

banheiro feminino da

Auxílio ao eletricista no conserto de ar

creche- 01 unid.

condicionado.

18/03/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

21/03/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

Mudança de local dos purificadores de

Troca de tanque do berçário e da

água da

lavanderia.

cozinha

21/03/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

principal 02 unids.

CARDOSO

18/03/2019- EMEB ANTÔNIO MARCONATO

Instalação de ventilador com eletricista.

Auxílio ao eletricista na instalação e troca

RELATÓRIO SEMANAL 27/05/2019 Á

de

29/05/2019

ventiladores.

27/05/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

CARDOSO

construção

Limpeza de calhas, auxilio ao carpinteiro no

civil e auxilio para

conserto

fazer prateleira de granito.

de

29/05/2019- MINI USINA- MERENDA

fechaduras, troca

ESCOLAR

de maçaneta e troca de fechaduras.

Auxilio ao carpinteiro na entrega de

27/05/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

material.

Auxilio ao carpinteiro na limpeza de calhas.

29/05/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

28/05/2019- EMEB CCI- SANTINHA

Retro lavagem de filtro de água da entrada

GAGLIARDI RIVA

da unidade

Auxílio ao carpinteiro na limpeza de calhas.

escolar e auxilio ao

28/05/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

carpinteiro na troca de fechadura da porta

Auxilio ao carpinteiro no conserto do forro.

do

28/05/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

banheiro

APARECIDA

feminino.

AMÂNCIO

29/05/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

Auxilio ao carpinteiro na limpeza de calhas

Retro lavagem de filtro de água da entrada

e no

da unidade

conserto de fechaduras.

escolar.

28/05/2019- EMEB ADEMIR APARECIDO

RELATÓRIO SEMANAL 30/05/2019 Á

CORREA

06/06/2019

Auxilio ao carpinteiro no transporte de

30/05/2019- EMEB CIAF IV- ANTÔNIO

material para

RICARDO

construção civil.

BENATTI

28/05/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO

Retro lavagem do filtro de entrada de água

BERNAL

da unidade

Auxilio ao carpinteiro na limpeza de calhas.

escolar.

29/05/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

31/05/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

Auxilio ao carpinteiro na limpeza de calhas

Desentupimento de vaso sanitário

e retro

masculino, ralo de

lavagem do filtro de

lavanderia e da saída

entrada de água da unidade escolar.

de esgoto da pia da cozinha. Limpeza do

29/05/2019- EMEB ROSA DE ALMEIDA

sifão da pia

LOPES

da

Auxilio ao carpinteiro no transporte para

cozinha da creche

e troca de sifão do berçário.

TÓDARO

03/06/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

Troca de ventiladores na sala de aula da

CARDOSO

creche e

Retro lavagem do filtro de água da unidade

instalação de

escolar.

ventiladores no refeitório.

04/06/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

11/06/2019- UPA

CARDOSO

Instalação de tampa de vaso sanitário

Retro lavagem do filtro de água da unidade

adulto no

escolar.

banheiro masculino e

04/06/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

feminino da entrada da unidade, conserto

Regulagem da válvula de descarga do

do parafuso

banheiro

da bacia do

feminino da creche.

lavatório do banheiro masculino e auxilio

06/06/2019- EMEB TEREZA NORONHA DE

ao eletricista

CARVALHO

na troca de

Instalação de esgoto na lavanderia do

lâmpada.

tanque,

12/06/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

tanquinho, troca de

Troca de torneira ½ do lavatório do

torneira de ½ do bebedouro de água da

banheiro

quadra.

feminino, troca de lâmpada

RELATÓRIO SEMANAL 07/06/2019 Á

do vaso sanitário adulto do banheiro

12/06/2019

feminino e

07/06/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO

auxilio ao carpinteiro no

BERNAL

transporte de porta para EMEB SANTINHA

Auxilio ao carpinteiro na retirada do forro

GAGLIARDI

de madeira

RIVA.

para substituir por

12/06/2019- EMEB SANTINHA GAGLIARDI

forro de PVC.

RIVA

10/05/2019- EMEB MILTON MATTOS

Auxilio ao carpinteiro no descarregamento

BRAGA

de porta.

Auxilio ao eletricista na instalação de

12/06/2019- EMEB PAULO FREIRE

iluminação na

Auxilio ao carpinteiro na troca de porta da

área do refeitório.

sala de

10/06/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA

aula.

CASTRO E

RELATÓRIO SEMANAL 13/06/2019 Á

19/06/2019

funcionários e manutenção de caixa de

13/06/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

descarga

Auxilio ao carpinteiro na troca de porta na

acoplada do banheiro

sala da

dos funcionários.

creche.

17/06/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

13/06/2019- CONDOMÍNIO VENTANAS

Troca de torneira ½ de lavatório, tampa de

Corte de asfalto com máquina apropriada

vaso

para

sanitário, auxilio ao

serviço.

eletricista na troca de lâmpada e

13/06/2019- EMEB WALTER BARIONI

ventilador.

Auxílio ao carpinteiro no transporte de

18/06/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

portão

APARECIDA

basculante para serralheiro

AMÂNCIO

na unidade escolar.

Troca de tampa de vaso sanitário, troca de

14/06/2019- PRAÇA MUNICIPAL

tubo de

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada

ligação de vaso

no setor de

sanitário, auxilio ao eletricista na troca de

compras, RH,

lâmpada e

contabilidade, finanças e tributos;

auxilio ao eletricista

14/06/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

na troca de ventilador.

Auxilio ao eletricista na troca de disjuntor

18/06/2019- EMEB CIAF VI- ALICE KAMLA

no quadro

Troca de tampa de vaso sanitário infantil,

geral de energia

troca de

elétrica.

tubo de ligação

14/06/2019- SECRETARIA DA SAÚDE

ajustável e acabamento de válvula de

Buscou material elétrico para efetuar

descarga docol.

manutenção nas

19/06/2019- EMEB TEREZA NORONHA DE

unidades de saúdeCIAF.

CARVALHO

14/06/2019- EMURJA- EMPRESA

Instalação de tanque na lavanderia, sifão

MUNICIPAL DE

válvula

URBANIZAÇÃO DE

americana 1”1/4 redução

JABOTICABAL

¾ x ½ de metal, torneira ½ cromada dupla

Troca de torneira ½ de bico móvel do

e curva 90º

lavatório do

1”1/2 esgoto. Ponto

banheiro dos

de esgoto para tanque e ponto de água

para torneira

professores,

de tanque no andar

desentupimento do

superior.

sifão do bebedouro d´agua.

RELATÓRIO SEMANAL 24/06/2019 Á

25/06/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

27/06/2019

APARECIDA

24/06/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO

AMÂNCIO

CARDOSO

Auxilio ao serralheiro no levantamento de

Troca de tubo de ligação flexível spud,

material.

torneira ½ de

25/06/2019- EMEB DR. EDGARD PALMA

lavatório, tampa de

TRAVASSOS

vaso sanitário infantil, adulto, acabamento

Auxilio ao serralheiro no levantamento do

de válvula

material.

de descarga docol,

24/06/2019- EMEB TEREZA NORONHA DE

flexível ½ p/torneira e conserto de boia de

CARVALHO

caixa

Instalação de torneira ½ do tanque e

d´agua.

tanque de

24/06/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

coluna.

Auxilio ao serralheiro no levantamento de

25/06/2019- ESF- TEREZA FERNANDES

material p/

BARBOSA

conserto de porta

Troca de sifão da pia da sala de vacina,

que foi quebrada.

assento

24/06/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

sanitário do banheiro da

Auxílio ao serralheiro no conserto do

sala de enfermagem e troca de assento

portão que da

sanitário do

acesso na creche p/ a

banheiro feminino

quadra.

dos funcionários.

24/06/2019- EMEB SEHORA APARECIDA

27/06/2019- EMEB CIAF IV- ANTÕNIO

Auxilio ao serralheiro no levantamento de

RICARDO

material p/

BENATTI

confecção de grade.

Troca de torneira ½ de parede da cozinha

24/06/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

bica móvel,

Troca de vedante ¾ da torneira do

instalação de

bebedouro de

prolongador médio cromado ½ para

água, troca de tampa do

torneira da sala

vaso sanitário adulto do banheiro dos

de vacina, troca de

torneira ½ de lavatório do banheiro dos

12/07/2019- EMEB PAULO FREIRE

funcionários e

Troca de válvula americana 3,5” da pia da

torneira ½ de

cozinha.

lavatório bica móvel no banheiro feminino.

12/07/2019- EMEB CIAF IV- ANTÔNIO

RELATÓRIO SEMANAL 28/06/2019 A

RICARDO

03/07/2019

BENATTI

28/06/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

Troca de reparo de válvula do banheiro do

Troca de torneira ½ do lavatório do

consultório.

banheiro feminino

esfera do tanque,

da creche, sifão do

tubo de ligação ajustável e instalação de

banheiro feminino, válvula americana do

prolongador

lavatório do

½ para torneira.

banheiro feminino,

01/07/2019- CIAF CENTRO- DR. RENATO

torneira ½ de esfera do bebedouro de

BRUNO

água, conserto

Troca de assento sanitário adulto e auxilio

do filtro de água

ao

externa e troca de assento sanitário adulto.

eletricista na troca de

01/07/2019- EMEB PAULO FREIRE

lâmpada.

Instalação de cuba da cozinha, troca de

01/07/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

torneira ½

APARECIDA

deRELATÓRIO SEMANAL 11/07/2019 A

AMÂNCIO

12/07/2019

Limpeza de canaleta com grelha do pátio.

11/07/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

02/07/2019- CIAF IX- DR. EDIMAR

Conserto de cano de ferro ¾.

BIAZIBETI

11/07/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

Troca de assento do vaso sanitário adulto.

Troca de torneira de ½ de parede e

02/07/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

instalação de

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas

prolongador de torneira

e tomadas,

½.

troca de reparo da

11/07/2019- CRAS II

válvula de descarga docol do banheiro

Troca de sifão do lavatório do banheiro

masculino,

masculino e

instalação de vaso

feminino.

sanitário adulto do banheiro feminino e

12/07/2019- CASA CAPS

desentupimento do vaso sanitário

Troca de torneira ½ de esfera.

do banheiro masculino do intermediário.

03/07/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

08/07/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

Limpeza dos ralos da unidade escolar,

Conserto de vazamento na entrada da

regulagem e

unidade escolar.

lubrificação da válvula

10/07/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNO

de descarga, troca de reparo de válvula de

BERNAL

descarga e

Limpeza de ralo na escola, troca de sifão do

troca de reparo de

banheiro,

válvula de descarga e troca de vaso

manutenção na

sanitário infantil.

tomada da cozinha do berçário e troca de

03/07/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

grelha com

APARECIDA

fecho da cozinha do

AMÂNCIO

berçário.

Instalação de assento sanitário e retirada

10/07/2019- MINI USINA- MERENDA

de vaso

ESCOLAR

sanitário para reforma.

Instalação de bebedouro de água.

RELATÓRIO SEMANAL 04/07/2019 A

10/07/2019- EMEB ANTONIO MARCONATO

10/07/2019

Troca de torneiras e limpeza do ralo na

04/07/2019- EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

escola.

BULGARELLI

RELATÓRIO SEMANAL 18/07/2019 A

Limpeza de ralos, manutenção nas

24/07/2019

torneiras,

18/07/2019- EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

lubrificação e regulagem nas

Auxilio ao eletricista na instalação de

válvulas de descarga.

torneira elétrica, retirada de torneira

05/07/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

½ de parede da pia da cozinha e retirada

Auxilio ao carpinteiro no transporte de piso

do prolongador longo ½ de

para

torneira.

reforma do CAPS e

18/07/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

limpeza de ralo dos banheiros dos

APARECIDA AMÂNCIO

funcionários da

Auxilio ao eletricista na mudança da parte

escola.

elétrica da reforma do banheiro

05/07/2019- MINI USINA- MERENDA

do berçário.

ESCOLAR

18/07/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

Auxilio ao eletricista na instalação de

Auxilio ao eletricista na troca do chuveiro

tomada para

no berçário.

geladeira industrial.

18/07/2019- EMEB ANTÔNIO MARCONATO

Auxilio ao eletricista na troca do chuveiro

de torneira ½ de esfera no lavatório do banheiro e

no maternal.

troca de SPUD nos

22/07/2019- EMEB ARMANDO LERRO

berçários 1 e 2.

Troca de torneiras, limpeza da caixa

25/07/2019- EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

sifonada e instalação de prolongador

BULGARELLI

½ da pia da cozinha.

Troca de acabamento do registro do chuveiro e

22/07/2019- CRAS 3

auxilio

Troca de torneira da pia da cozinha, da

ao eletricista na

área externa e do spud do vaso

troca de lâmpada nos berçário 1 e 2.

sanitário.

26/07/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

23/07/2019- EMEB AMADEU LESSI

Troca de acabamento do registro do chuveiro, troca

Conserto de rede de distribuição de água

do assento sanitário

dos banheiros da quadra

infantil, limpeza da caixa sifonada e reaperto dos

poliesportiva.

parafusos do assento

24/07/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES

sanitário infantil nos berçário 1 e 2.

RIBEIRO

29/07/2019- EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

Limpeza de caixa sifonada, troca de

Troca de assento sanitário infantil e limpeza da caixa

acabamento de válvula de descarga

sifonada.

Docol, instalação de assento sanitário

29/07/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

infantil e do prolongador ½ para

Troca de SPUD tubo de ligação do vaso sanitário

torneira da pia da cozinha.

infantil e reparo da

24/07/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA

válvula de descarga docol.

APARECIDA AMÂNCIO

29/07/2019- UPA

Fixação de vaso sanitário infantil.

Troca de torneira ½ bica móvel na cozinha e na sala

24/07/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO

do

BERNAL

médico.

Troca de acabamento de válvula de

30/07/2019- CIAF IV- ANTÕNIO RICARDO BENATTI

descarga Docol do banheiro masculino

Reparo de válvula de descarga docol e acabamento

dos funcionários e troca de grelha redonda.

da

RELATÓRIO SEMANAL 25/07/2019 A 31/07/2019

válvula de descarga

25/07/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

docol.

Troca de acabamento da válvula de descarga docol,

31/07/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

troca de sifão das

Instalação de assento sanitário infantil no

banheiras, limpeza de caixa sifonada, reaperto do

intermediário e maternal. Troca

assento sanitário, troca

de torneira ½ bica móvel do lavatório, troca de sifão

e

de acabamento da válvula de descarga.

troca de torneira

12/09/2019- EMEB EDGARD D´AMICO

flexível ½ de torneira.

Troca de tubo de ligação do vaso sanitário do

31/07/2019- EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

banheiro feminino e troca

Troca de torneira ½ do bebedouro de água.

do reparo da torneira da cozinha do berçário.

RELATÓRIO SEMANAL 02/09/2019 A 04/09/2019

13/09/2019- EMEB AURÉLIO NIERO

02/09/2019- EMEB ANTÔNIO RICARDO BENATTI

Troca de torneira do bebedouro de água, sifão do

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada, no

lavatório do banheiro

conserto

feminino, auxilio ao eletricista na troca e instalação

de tomada e do

de chuveiro do

ventilador.

banheiro masculino.

03/09/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

13/09/2019- EMEB CCI- SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Instalação de suporte de sabonete e shampoo no

Auxilio ao eletricista na troca do interfone da

berçário.

unidade

03/09/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

escolar.

Troca de válvula americana do lavatório do banheiro

16/09/2019- EMEB CORONEL VAZ

feminino da escola.

Troca de redução da torneira de água da cozinha e

03/09/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

auxilio ao eletricista na

AMÂNCIO

instalação e troca de ventilador.

Manutenção na saída do bebedouro de água para o

16/09/2019- EMEB CARLOS NOBRE ROSA

esgoto entupido.

Auxilio ao eletricista na troca de ventilador.

03/07/2019- EMEB MILTOM MATTOS BRAGA

16/09/2019- EMEB EDGARD D´AMICO

Verificar ponto de instalação da geladeira para

Auxilio ao eletricista na instalação e troca de

bebedouro de água e troca

ventilador.

de reparo da válvula de descarga.

17/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

03/09/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

Instalação refrigerada de água para bebedouro e

Instalação de assento sanitário adulto, troca de

troca de torneira esfera

torneira ½ bica móvel e

do bebedouro.

desentupimento de vaso sanitário infantil.

17/09/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

RELATÓRIO SEMANAL 12/09/2019 A 18/09/2019

Auxilio ao eletricista na instalação e troca de

12/09/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

ventilador.

Troca de torneira do bebedouro de água.

18/09/2019- ANTIGA SEDE DO DEPARTAMENTO DE

12/09/2019- EMEB CCI- SANTINHA GAGLIARDI RIVA

TRÂNSITO

Troca de assento sanitário do banheiro feminino dos

Auxilio ao carpinteiro na retirada de telha , conserto

funcionários e troca

de tubo de água,

conserto de tubo de rede de água, troca de rede de

10/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

água e troca de boia.

Troca de vedante da torneira do bebedouro de água

18/09/2019- ANTIGO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR

e

Eliminação de ponta de água e tubo da rede água.

instalação de

18/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

prolongador de torneira da pia da cozinha.

Troca de torneira ½ de esfera do bebedouro de água

10/09/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

do refeitório de

Troca de torneira da pia da cozinha.

água.

11/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

18/09/2019- EMEB WALTER BARIONI

Troca de torneira do bebedouro de água, do

Troca de vedante da torneira do bebedouro de água

lavatório

na parte interna da

do banheiro

unidade escolar.

masculino e troca de sifão do banheiro masculino.

RELATÓRIO SEMANAL 05/09/2019 A 11/09/2019

11/09/2019- EMEB CIAF VII- ALICE LAMLA

05/09/2019- UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

Troca de sifão do banheiro feminino da escola.

FUNDO SOCIAL

RELATÓRIO SEMANAL 19/09/2019 A 25/09/2019

Troca de torneira da pia da cozinha, assento

19/09/2019- EMEB MCIAF I- LUIZ ANTÔNIO BERNAL

sanitário

Verificar material para executar o serviço.

adulto, reparo de

19/09/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

válvula de descarga, instalação de prolongador para

Troca de acabamento de válvula de descarga docol

torneira e auxilio ao

do

eletricista na instalação de rede de energia.

banheiro masculino

06/09/2019- UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

dos funcionários e troca de assento sanitário do

FUNDO SOCIAL

banheiro masculino dos

Auxilio ao eletricista na instalação de rede de

funcionários.

energia

19/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

e

Auxilio ao eletricista na troca e instalação de

auxilio ao

ventiladores.

serralheiro na instalação de concertina.

20/09/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

06/09/2019- UPA

Auxilio ao eletricista na instalação de tomada,

Conserto da rede de eletricista de água do

interruptor, troca de

reservatório.

ventiladores e troca de reparo de válvula de

09/09/2019- EMEB ADEMAR APARECIDO CORREIA

descarga

Troca de reparo completo da válvula e acabamento

do banheiro da

da

diretoria.

válvula.

23/09/2019- EMEB PAULO FREIRE

Troca de sifão do banheiro masculino, acabamento

Troca de torneira esfera do bebedouro de água,

de

troca

válvula de descarga

de torneira da

do banheiro feminino, conserto de filtro de água do

cozinha do berçário e auxilio ao carpinteiro no

refrigerador do

conserto de mesa e

refeitório, conserto de saída de bebedouro de água

cadeira.

e

26/09/2019- EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

troca de válvula

BULGARELLI

americana do lavatório do banheiro masculino.

Regulagem dos registros do chuveiro.

24/09/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO BERNAL

27/09/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

Troca de reparo de válvula de descarga do banheiro

Levantamento de material hidráulico para instalação

dos funcionários e

de rede água e ponto

troca de vedante de torneira do bebedouro de água

de torneira.

da

27/09/2019- EMEB CIAF IV- ANTÔNO RICARDO

escola.

BENATTI

24/09/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

Troca de torneira da sala da ginecologista.

Troca de torneira cromada de bebedouro de água da

30/09/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

área externa do

TÓDARO

maternal.

Troca de reparo de válvula de descarga do banheiro

24/09/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

masculino dos

Conserto de cano de abastecimento de água da

funcionários e troca de tubo de ligação do vaso

unidade escolar.

sanitário do banheiro

25/09/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

feminino do maternal.

Verificar o material a ser utilizado para executar o

30/09/2019- CRAS 3

serviço.

Troca de torneira de esfera.

25/09/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO BERNAL

30/09/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

Auxilio ao carpinteiro na cobertura do telhado da

AMÂNCIO

unidade escolar.

Auxilio ao carpinteiro no transporte de porta para

RELATÓRIO SEMANAL 26/09/2019 A 02/10/2019

unidade escolar.

26/09/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

30/09/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

Troca de assento sanitário infantil, torneira ½ de

Auxilio ao carpinteiro no transporte de tábua para

lavatório, reparo de

realizar caixaria para

válvula de descarga docol e acabamento de válvula

concretar coluna.

de descarga.

01/10/2019- ESF- TEREZ FERNANDES BARBOSA

26/09/2019- EMEB AURÉLIO NIERO

Reaperto da caixa de descarga acoplada.

02/10/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

09/10/2019- EMEB CORONEL VAZ

Sondagem do tubo de entrada de água da unidade

Verificação de material para mudança de pia do

para executar a

lavatório do banheiro masculino dos

ampliação de rede de água para aumentar os pontos

funcionários.

de torneiras.

09/10/2019- EMEB DR. EDAGRD PALMA TRAVASSOS

RELATÓRIO SEMANAL 03/10/2019 A 09/10/2019

Auxilio ao eletricista na troca de ventiladores e na

03/10/2019- PRAÇA DE ESPORTES- CÓRREGO RICO

troca de lâmpada.

Instalação de rede esgoto da saída do bebedouro de

09/10/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

água.

Troca de torneira da pia da cozinha, troca de

03/10/2019- EMEB PAULO FREIRE

prolongador da torneira e troca de sifão da pia da

Troca de tubo ajustável do vaso sanitário do

cozinha.

banheiro

RELATÓRIO SEMANAL 10/10/2019 A 15/10/2019

feminino, troca de sifão do banheiro

10/10/2019- EMEB CIAF IV- ANTÔNO RICARDO

feminino e troca de torneira do banheiro masculino

BENATTI

e

Troca de boia ¾ caixa d´agua e conserto do cano ¾

feminino da secretaria e diretoria.

da

04/10/2019- PRAÇA DE ESPORTES- CÓRREGO RICO

entrada do filtro.

Instalação de rede água para torneira do bebedouro

10/10/2019- EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

de

Troca de torneira ½ de esfera, vedante ½ da torneira

água.

de

04/10/2019- EMEB ANTÔNIO MARCONATO

refrigerador de

Conserto de tubo do filtro de água.

água e redução ¾ x ½ para torneira ½.

04/10/2019- EMEB EDGARD D´AMICO

10/10/2019- EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA

Troca de sifão do banheiro feminino.

Foi feito check list na unidade escolar.

07/10/2019- EMEB ARMANDO LERRO

11/10/2019- PRAÇA DE ESPORTES- CÓRREGO RICO

Conserto da torneira do bebedouro.

Interligação da rede de água no bebedouro e

08/10/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

torneira

Auxilio ao eletricista na instalação de ventiladores.

½.

08/10/2019- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

11/10/2019- BIBLIOTECA MUNICIPAL

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada e na

Instalação de torneira ½ de esfera no jardim.

instalação de luminária.

14/10/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

08/10/2019- EMPRESA MUNICIPAL DE

Extensão da rede de água para área externa da

URBANIZAÇÃO

unidade

DE JABOTICABAL- EMURJA

escolar.

Auxilio ao carpinteiro na instalação de porta.

15/10/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

Regulagem de válvula de descarga.

Troca de reparo da válvula de descarga de banheiro

15/10/2019- SECRETARIA DA SAÚDE

masculino e feminino.

Retirada de entulho.

22/10/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

15/10/2019- ATERRO SANITÁRIO

Auxilio ao serralheiro na instalação de grade na sala

Transporte de entulho.

do berçário.

RELATÓRIO SEMANAL 16/10/2019 A 23/10/2019

22/10/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

16/10/2019- EMEB CORONEL VAZ

Conserto de derivação de água da unidade escolar.

Troca de torneira bica móvel, flexível para torneira,

23/10/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

instalação de pia de

Manutenção de registro do chuveiro.

lavatório e troca de válvula americana para

23/10/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

lavatório.

AMÂNCIO

17/10/2019- EMEB CIAF I- LUIZ ANTÔNIO BERNAL

Troca de tubo ajustável do vaso sanitário do

Manutenção de torneira do bebedouro.

banheiro masculino,

17/10/2019- EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA

manutenção na torneira do bebedouro do refeitório

Troca de assento sanitário.

e auxilio ao eletricista

17/10/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

na troca de chuveiro do berçário.

Troca de tubo ajustável do vaso sanitário.

23/10/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

17/10/2019- EMEB AMADEU LESSI

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada e na troca

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada.

de ventilador.

18/10/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

RELATÓRIO SEMANAL 24/10/2019 A 30/10/2019

Auxilio ao eletricista na troca e instalação de

24/10/2019- EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

ventilador.

Manutenção de válvula de descarga do banheiro

18/10/2019- DEPARTAMENTO DE MEDICINA E

masculino da creche e

SEGURANÇA DO

manutenção da válvula de descarga do banheiro

TRABALHO

feminino da creche.

Auxilio ao eletricista na instalação de ventilador e na

25/10/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

troca de interruptor.

Retro lavagem do filtro de água, troca de vedante de

21/10/2019- EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

torneira do

Instalação de vaso sanitário e auxilio ao eletricista na

bebedouro do refeitório e auxilio ao eletricista na

troca de lâmpada.

troca

21/10/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

de lâmpada e

AMÂNCIO

ventilador.

Instalação de válvula americana, sifão e troca de

25/10/2019- EMEB CARLOS NOBRE ROSA

vedante de torneira.

Troca de vedante de torneira do lavatório do

21/10/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

banheiro

masculino da

do

escola e troca de sifão no banheiro masculino dos

refrigerador para o

funcionários.

esgoto e instalação de vaso sanitário do banheiro

28/10/2019- PRAÇA MUNICIPAL

feminino dos alunos.

Troca de sifão no banheiro masculino do piso inferior

RELATÓRIO SEMANAL 01/11/2019 A 06/11/2019

e

01/11/2019- EMEB ADEMIR APARECIDO CORRÊA

instalação de

Troca de ralo com fecho e caixilho dos banheiros

válvula americana do lavatório do banheiro feminino.

masculino e feminino do

29/10/2019- EMEB CARLOS NOBRE ROSA

maternal.

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada.

01/11/2019- EMEB ADEMIR APARECIDO

29/10/2019- EMEB MANOEL GONÇALVES

CORRÊABERÇÁRIO

Auxilio ao eletricista na troca de resistência de

Prolongador para torneira da pia da cozinha, troca de

chuveiro

torneira espera do

do berçário.

filtro de água do hidrômetro e retro lavagem do filtro

29/10/2019- EMEB WALTER BARIONI

de água hidrômetro.

Auxilio ao eletricista na instalação de lâmpada após

01/11/2019- EMEB ARMANDO LERRO

reforma do forro de

Vistoria do banheiro masculino e feminino da creche.

PVC.

01/11/2019- PRAÇA MUNICIPAL

29/10/2019- CRAS II

Troca de sifão no banheiro masculino do piso inferior

Troca de sifão da pia de cozinha.

e

30/10/2019- EMEB CIAF VII- ALICE KAMLA

instalação de

Troca de torneira de cozinha da creche e escola, troca

válvula americana do lavatório do banheiro feminino.

de assento sanitário

01/11/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

no banheiro feminino dos funcionários, troca

Auxilio ao eletricista na troca de lâmpada.

acabamento de válvula de

04/11/2019- EMEB ARMANDO LERRO

descarga do banheiro feminino dos funcionários,

Troca de tampa da caixa sifonada com feche e

troca

caixilho,

de sifão do

auxilio ao

banheiro masculino da escola, troca de torneira do

eletricista na manutenção de ventiladores e na troca

filtro

do

de água. Retro

comando do

lavagem do filtro de água e auxilio ao eletricista na

ventilador.

troca de lâmpada.

04/11/2019- ESF TEREZA FERNANDES BARBOSA

30/10/2019- EMEB PAULO FREIRE

Aumento do flexível ½ para torneira do refrigerador

Conserto do vazamento da saída de água da creche

de

água da sala dos

07/11/2019- EMEB ANTÔNIO RICARDO BENATTI

agentes de saúde.

Instalação de torneira ½ de esfera na área externa

04/11/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

para servir pedreiro na

AMÂNCIO

reforma.

Auxilio ao eletricista na troca de comando de

07/11/2019- ESF- TEREZA FERNANDES BARBOSA

ventiladores.

Troca de sifão da sala da clínica geral e troca válvula

04/11/2019- EMEB MILTON MATTOS BRAGA

americana de pica da

Troca de sifão da lavanderia e auxilio ao eletricista na

sala da clínica geral.

manutenção da

07/11/2019- EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

residência do caseiro.

Troca de torneira ½ de esfera na lavanderia e redução

04/11/2019- EMEB WALTER BARIONI

¾ x ½ para torneira

Limpeza e desentupimento do bebedouro da área

½.

interna e conserto do

08/11/2019- EMEB ADEMIR APARECIDA CORREA

vazamento do bebedouro.

Instalação do bebedouro.

05/11/2019- EMEB SENHORA APARECIDA

11/11/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

Troca de filtro do refrigerador de água dos alunos.

Auxilio ao eletricista no conserto do portão

05/11/2019- EMEB WALTER BARIONI

eletrônico.

Troca de filtro do purificador de água da sala dos

11/11/2019- EMEB ANTÔNIO MARCONATO

professores e troca do

Auxilio ao eletricista na troca de ventiladores.

filtro do bebedouro do pátio e da cozinha.

11/11/2019- EMEB CIAF VI- ANDRÉA APARECIDA

05/11/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

AMÂNCIO

Auxilio ao eletricista na instalação do interfone e na

Auxilio ao eletricista na troca de interruptor.

luminária da entrada

12/11/2019- EMEB TEREZA DE NORONHA DE

da unidade escolar.

CARVALHO

05/11/2019- EMEB AFONSO TÓDARO

Troca de flexível no mique tório do banheiro

Troca de filtro do refrigerador de água.

masculino dos alunos, auxilio

06/11/2019- EMEB CIAF II- HONÓRIO CARDOSO

ao eletricista na troca de ventiladores da sala de

Troca de filtro do bebedouro, instalação de torneira

vídeo

elétrica e auxilio ao

e na sala dos

eletricista na instalação de ventilador, interruptor,

professores e da cozinha.

tomada e troca de

12/11/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

lâmpada.

TÓDARO

06/11/2019- EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

Reforma e mudança de ponto de água, esgoto para

Instalação de torneira ½ elétrica.

instalação de cuba de

RELATÓRIO SEMANAL 07/11/2019 A 13/11/2019

lavatório de coluna entre os banheiros masculinos e

femininos da creche.

Auxilio ao serralheiro na fixação de tabela de

13/11/2019- EMEB MARIO DE STÉFANI

basquete

Troca de sifão da pia da cozinha, válvula americana

na quadra

3”1/2 para pia da

poliesportiva, instalação de papeleira no banheiro

cozinha e auxilio ao eletricista na manutenção da

masculino dos

fechadura do portão

funcionários, fixação e colagem de cuba de lavatório

eletrônico.

no

13/11/2019- EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

banheiro

Troca de eixo e reparo do registro do chuveiro do

masculino e troca de sifão no banheiro masculino da

banheiro do berçário.

escola.

13/11/2019- MERCADO MUNICIPAL

19/11/2019- UPA

Troca de filtro de torneira ½ de mesa para lavatório

Troca de reparo ¾ de torneira ½ do lavatório da sala

do

de

banheiro

espera.

adaptado, troca de acabamento de válvula de

20/11/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

descarga do banheiro

TÓDARO

feminino, regulagem de torneira ½ de fechamento

Instalação de cuba de lavatório de coluna.

automático no

20/11/2019- EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

banheiro feminino e reaperto dos parafusos dos

Fixação e colagem da banheira do berçário I.

vasos

RELATÓRIO SEMANAL 21/11/2019 A 27/11/2019

sanitários do

21/11/2019 - EMEB Alice Kamla

banheiro masculino.

1. Verificação do banheiro dos funcionários e do

RELATÓRIO SEMANAL 14/11/2019 A 20/11/2019

berçário

14/11/2019- EMEB AMADEU LESSI

2. Manutenção da cozinha do berçário e da

Interligação da caixa de água do banheiro feminino e

lavanderia.

masculino da escola.

3. Troca de torneira ½ bica móvel da pia da cozinha

14/11/2019- EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

do

TÓDARO

maternal e

Calafetou a válvula do banheiro do berçário no prédio

escola – 1 unid.

da Rua Luiz

4. Troca de sifão da cozinha do maternal e escola – 1

Marchiori.

unid.

18/11/2019- CENTRO DE EVENTOS CORA CORALINA

5. Manutenção da lavanderia e do banheiro do

Auxilio ao eletricista na manutenção do quadro de

maternal

energia.

e escola

19/11/2019- EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

6. Desentupimento de vaso sanitário do maternal – 2

unid

26/11/2019 - EMEB Santinha Gagliard

7. Manutenção do banheiro do maternal, da diretora

Troca de torneira ½ para tanque – 1 unid.

e

26/11/2019 - Posta de saúde

masculino e

Desentupimento da rede de esgoto da cozinha.

feminino da escola.

27/11/2019 – EMEB Mário de Stéfani

8. Retrolavagem dos filtros de entrada – 2 unid

Auxiliando eletricista na instalação de ventiladores.

9. Verificação da área externa (ponto de torneira)

27/11/2019 – PAÇO MUNICIPAL

10. Troca de tubo de ligação ajustável do banheiro

1. Troca de torneira ½ bica móvel do banheiro

feminino da escola -

masculino

1 unid

do piso

11. Auxiliando eletricista na troca de ventilador.

superior – 2 unids.

21/11/2019 - Mercado municipal

2. Troca de reparo de válvula de descarga do

Troca de torneira ½ para lavatório do banheiro

banheiro

masculino e feminino – 3

feminino do

unids.

piso superior – 1 unid.

22/11/2019 - EMEB Edgard D’ Amico

27/11/2019 – EMEB Afonso Tódaro

1. Desentupimento da pia da cozinha do maternal – 1

1. Troca de reparo da torneira ½ do bebedouro dos

unid.

alunos – 8 unids.

2. Troca de sifão da pia da cozinha do maternal – 2

2. Concerto do registro de gaveta ¾ que alimenta o

unids.

bebedouro – 1

3. Troca de válvula americana da pia da cozinha do

unid.

maternal – 1 unid.

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR: 28/11/2019 A

22/11/2019 - EMEB Joaquim Fernandes Ribeiro

04/12/2019

Troca de torneira ½ bica móvel da pia da cozinha – 1

SERVIÇOS REALIZADOS:

unid.

28/11/2019 - EMEB ARAMANDO LERRO.

22/11/2019 - EMEB Santinha Gagliard Riva

- Foi feito vistoria:

1. Manutenção do bebedouro da área externa e no

1. Banheiro masculino e feminino da creche e da

banheiro feminino

escola;

e masculino do maternal, escola, dos funcionários e

2. Banheiro do berçário;

do

3. Banheiro masculino e feminino dos funcionários e

berçário.

da

2. Manutenção da cozinha do maternal, escola e

secretaria;

berçário.

4. Cozinha do berçário;

3. Foi feita uma verificação da lavanderia.

5. Lavanderia da creche, da escola e do berçário.

4. Regulagem de válvula de descarga – 1 unid.

29/11/2019 - EMEB ARAMANDO LERRO.

- Troca de torneira ½ bica móvel da pia da cozinha da

04/12/2019 - EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES.

creche e escola e do lavatório

- Auxilio ao eletricista na manutenção de chuveiros e

da mesma;

lâmpadas na creche e berçário.

- Auxilio ao eletricista na troca de chuveiro no

04/12/2019 - CENTRO DE RECREÇÃO E

banheiro

CONVENIENCIA

feminino da creche.

3º IDADE.

29/11/2019 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

- Auxiliando o serralheiro e eletricista na afixação do

- Auxilio ao eletricista na retirada de luminárias e

suporte de grelha da

instalação de refletores na área

churrasqueira.

externa e garagem.

04/12/2019 - DELEGACIA DA MULHER.

29/11/2019 - EMEB EDGARD D’ AMICO.

- troca de redução da torneira

- Troca de válvula americana ½ na pia da cozinha da

04/12/2019 - EMEB MANOEL GONÇALVES.

creche.

- auxilio ao eletricista na troca de ventiladores.

29/11/2019 - MERCADO MUNICIPAL.

04/12/2019 - EMEB LUIZ ANTÔNIO BERNAL.

- Troca de flexível ½ para torneira do banheiro

- auxilio ao eletricista na manutenção de

feminino.

ventiladores.

02/12/2019 - EMEB CIAF IV - ANTÔNIO RICARDO

04/12/2019 - CIAF IX - DR EDIMAL BIAZIBETI

BENATTI.

- Desentupimento de vaso sanitário do banheiro

- Auxilio ao eletricista na troca de ventiladores.

masculino.

02/12/2019 - GINÁSIO DE ESPORTES.

04/12/2019 - PAÇO MUNICIPAL.

- Auxilio ao eletricista na manutenção elétrica do

- Instalação de assento sanitário do banheiro

quadro

feminino

geral de entrada de

piso superior.

energia.

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

03/12/2019 - EMEB CIAF II - HONÓRIO CARDOSO.

05/12/2019 A 11/12/2019

- Auxilio ao eletricista na instalação e troca de

SERVIÇOS REALIZADOS:

ventiladores na área de recreação.

05/12/2019 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA.

03/12/2019 - POSTO DE SAÚDE.

Foi feita a lista de material hidráulico para reformado

- Desobstrução do ralo do banheiro feminino na

banheiro dos alunos.

andar

05/12/2019 - EMEB TEREZA NORONHA DE

superior.

CARVALHO.

03/12/2019 - PAÇO MUNICIPAL.

1. Troca do kit trava da válvula de descarga docal;

- Auxilio ao eletricista na troca de lâmpadas.

2. Auxilio ao eletricista na troca de ventiladores.

03/12/2019 - EMEB CIAF V - AURÉLIO NIERO.

05/12/2019 - EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA.

- Troca de torneira ½ bica móvel da pia da copa.

Auxilio ao eletricista na instalação de ventiladores.

06/12/2019 - EMEB ANTONIO RICARDO BENATTI.

20/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Troca de torneira ½ bica móvel da pia da cozinha.

JABOTICABAL - MINI USINA.

06/12/2019 - EMEB MARIO DE STÉFANI.

1. Ponto de esgoto para pia da cozinha da câmara

Troca de torneira ½ de esfera de dupla saída de água

fria;

da máquina de lavar roupa.

2. Ponto de agua para torneira da pia da cozinha da

06/12/2019 - EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA.

câmara fria;

Grelha redonda 15cm com fecho sem caixinha

3. Ponto de dreno do motor da câmara fria.

06/12/2019 - EMEB CORONAL VAZ.

23/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Levantamento de material hidráulico para a

JABOTICABAL - MINI USINA.

instalação

Instalação de caixa sanfonada no ponto seco da

de um refrigerador de agua

câmara fria.

no bebedouro da área externa.

27/12/2019 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA E

06/12/2019 - EMEB HONÓRIO CARDOSO.

SEGURANÇA DO TRABALHO.

Troca de assento sanitário do banheiro dos

Troca de redução ¾ x ½ de torneira ½ .

funcionários da escola.

30/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

06/12/2019 - EMEB MARIO DE STÉFANI.

JABOTICABAL - MINI USINA.

Foi realizado a limpeza da calha.

1. Término da hidráulica do ponto de esgoto da pia

09/12/2019 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA.

de

Reforma do banheiro masculino e feminino da escola:

cozinha da nova câmara

1. Troca de válvula de descarga docal do banheiro

fria;

masculino;

2. Término da hidráulica do ponto de água fria para a

2. Foi refeito ponto de agua para lavatório de coluna

pia de cozinha da nova

do banheiro masculino.

câmara fria;

10/12/2019 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA.

3. Instalação de registro de gaveta ¾ na pia de

Reforma do banheiro masculino dos alunos:

cozinha

1. Troca de registro ¾ de gaveta;

da nova câmara fria;

2. Troca de registro ¾ de pressão;

4. Instalação para a saída de esgoto para limpeza e

3. Instalar ponto de agua para chuveiro.

higienização do ponto seco

Reforma do banheiro feminino dos alunos:

da câmara fria;

1. Troca da válvula de descarga de descarga docal;

5. Término da hidráulica de dreno do motor da nova

2. Instalação de ponto de agua para chuveiro;

câmara fria.

3. Instalação de ponto de agua para lavatório

coluna;

deRELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

4. Instalação de ponto de esgoto para lavatório de

18/12/2019 A 02/01/2019

coluna;

SERVIÇOS REALIZADOS:

5. Instalação de ponto de esgoto para o box do

chuveiro.

SERVIÇOS REALIZADOS:

11/12/2019 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA.

06/01/2020 – EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

Reforma do banheiro feminino dos alunos:

1. Limpeza e cloração de caixa d’água. – 04 unidades

1. Troca de válvula de descarga docal;

de 1000 L

2. Troca de registro ¾ de gaveta.

06/01/2020 – EMEB CIAF-V AURÉLIO NIERO

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

1. Limpeza e cloração de caixa d’água. – 01 unidade

11/12/2019 A 18/12/2019

de

SERVIÇOS REALIZADOS:

3000 L

11/12/2019 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA.

07/01/2020 – EMEB SENHORA APARECIDA

Reforma do banheiro feminino dos alunos:

1. Limpeza e cloração de caixa d’água. – 01 unidade

1. Troca de válvula de descarga docal;

de

2. Troca de registro ¾ de gaveta.

1650 L

16/12/2019 - EMEB ARMANDO LERRO.

07/01/2020 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

1. Auxiliando eletricista na troca de lâmpadas;

1. Limpeza e cloração de caixa d’água. – 01 unidade

2. Auxiliando eletricista na manutenção de

de

ventilador;

4000 L

3. Auxiliando eletricista no concerto de desentupir.

07/01/2020 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

16/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

1. Limpeza e cloração da caixa d’água do booster. –

JABOTICABAL - MINI USINA.

01

1. Auxiliando eletricista na retirada de luminária e

unidade

ventilador de teto;

2. Limpeza e cloração da caixa d’água do booster

2. Verificação de ponto de rede de agua de água e

superior. – 01 unidade

esgoto para a modificação

08/01/2020 – HONÓRIO CARDOSO

dos mesmos.

1. Limpeza e cloração da caixa d’água do berçário. –

17/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

01

JABOTICABAL - MINI USINA.

unidade de 1000 L

Concerto de tubo ¾ para pedreiro executar a reforma

2. Retrolavagem do filtro de água da entrada. – 01

e

unidade

instalação da nova câmara

3. Limpeza da calha do berçário.

fria.

09/01/2020 – HONÓRIO CARDOSO

17/12/2019 – EMURJA.

1. Limpeza e cloração da caixa d’água da creche. – 02

Concerto da válvula de descarga do banheiro

unidades de 500 L

masculino.

2. Limpeza e cloração da caixa d’água da escola. – 01

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

unidade de 1000 L

03/01/2020 A 09/01/2020

3. Limpeza e cloração da caixa d’água da cozinha. –

02

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada. - 01

unidades de 500 L

unidade de aprox. 15000 L

09/01/2020 – CIAF VII EMEB ALICE KAMLA

27/01/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Limpeza e cloração da caixa d’água do berçário. –

1. Conserto de cano ¾ na área externa. - 01 unidade

01

2. Troca de torneira ½ de esfera do tanque. 01

unidade de 1000 L

unidade

2. Limpeza e cloração da caixa d’água da creche. – 01

3. Troca de redução ¾ x ½ do tanque. - 01 unidade

unidade de 1000 L

27/01/2020 - EMEB PAULO FREIRE

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

1. Verificação de vazamento no telhado da escola, já

23/01/2020 A 30/01/2020

havia sido consertado.

SERVIÇOS REALIZADOS:

27/01/2020 - EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

23/01/2020 e 24/01/2020 - UNIDADE BÁSICA DE

1. Calafetagem de válvula americana da pia da

SAÚDE “MARGARIDA BRIGATE

cozinha do berçário. - 01

DOS SANTOS” CIAF VIII

unidade

1. Instalação de torneira ½ bica alta docal. - 06

28/01/2020 - ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

unidades

1. Agendamento de limpeza da caixa d’água elevada

2. Instalação de torneira ½ bica alta docal mesa

metálica. - 01 unidade de

kimetais. - 08 unidades

aprox. 8000 L

3. Instalação de torneira ½ fechamento automático. -

28/01/2020 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

05 unidades

“MARGARIDA BRIGATE DOS SANTOS”

4. Instalação de válvula para lavatório. - 05 unidades

CIAF VIII

5. Instalação de sifão. - 06 unidades

1. Foi feito teste de: torneiras das pias, torneiras de

6. Instalação de flexível ½ para torneira. - 08 unidades

lavatório, torneira de

7. Instalação de grelha quadrada 15 cm com fecho

tanque e válvula de descarga dos banheiros.

sem caixilho. - 08 unidades

29/01/2020 - EMEB MÁRIO DE STEFANI

8. Instalação de grelha redonda 10 cm com fecho sem

1. Mudança de água do chuveiro da banheira do

caixilho. - 16 unidades

berçário 1. - 02 unidades

9. Instalação de torneira ½ para tanque. 01 unidade

2. Desentupimento de vaso sanitário do banheiro do

10.Instalação de torneira ½ fechamento automático

maternal 2. - 01 unidade

plástico. 02 unidades

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

11.Instalação de Assento sanitário. 01 unidade

01/02/2020 A 29/02/2020

25/01/2020 - EMEB ALICE KAMLA

SERVIÇOS REALIZADOS:

1. Limpeza de cloração de caixa d’água elevada. - 01

01/02/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

unidade de aprox. 8000 L

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada

25/01/2020 - ZILDA ARNS NEUMANN

metálica. - 01 unidade de 10000L

01/02/2020 - EMEB MÁRIO DE STÉFANI

10/02/2020 - EMEB SENHORA APARECIDA

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada

1. Instalação de grelha redonda no corredor da sala

metálica. - 01 unidade de 15000L

de

03/02/2020 - EMEB MÁRIO DE STÉFANI

aula. - 02 unidades

1. Desentupimento do vaso sanitário do

11/02/2020 - EMEB PROF. MILTON MATTOS BRAGA

banheiro do maternal 2. - 01 unidade

1. Troca de conjunto de ligação ajustável do banheiro

2. Troca de boia ¾ da caixa d’água elevada

masculino dos alunos. -

metálica. 01 unidade

01 unidade

3. Instalação de acabamento do registro ¾ de

2. Regulagem de válvula de descarga do banheiro

pressão do chuveiro da banheira do berçário. 02

masculino dos alunos. - 01

unidades

unidade

04/02/2020 - EMEB ANTÔNIO MARCONATO

11/02/2020 - POSTO DE SAÚDE

1. Troca de sifão do lavatório do banheiro

1. Troca de boia ¾ da cozinha - 01 unidade

feminino da creche. 02 unidades

12/02/2020 - EMEB CIAF-VII ALICE KAMLA

04/02/2020 - EMEB ARMANDO LERRO

1. Retrolavagem do filtro central da entrada de água.

1. Instalação de registro 1” de esfera, na rede

-

que abastece a caixa d’água elevada metálica. - 01

02 unidades

unidade

2. Desentupimento do vaso sanitário do banheiro

05/02/2020 - EMEB DR. JOSÉ ABDO CHUEIRE

masculino do maternal 1. -

1. Foi até o local solicitado, mas não há

01 unidade

material.

3. Troca de vedante ½ de torneira do bebedouro de

05/02/2020 - EMEB CORONEL VAZ

água da escola. - 01

1. Fixação de vaso sanitário do banheiro

unidade

feminino dos funcionários. - 03 unidades

12/02/2020 - EMEB MILTON MATTOS BRAGA

2. Troca de conjunto de ligação ajustável do

1. Troca de acabamento de válvula de descarga do

banheiro feminino dos funcionários. - 02 unidades

banheiro feminino dos

3. Fixação de vaso sanitário do banheiro

professores. - 01 unidade

masculino dos funcionários. - 01 unidade

2. Troca de torneira ½ de parede da cozinha. - 01

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

Unidade

06/02/2020 A 13/02/2020

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

SERVIÇOS REALIZADOS:

13/02/2020 A 20/02/2020

08/02/2020 - EMEB ARMANDO LERRO

SERVIÇOS REALIZADOS:

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada

14/02/2020 - EMEB PAULO FREIRE

metálica. - 01 unidade de

1. Troca de torneira ½ de esfera, da

40000L aprox.

quadrapoliesportiva. - 01 unidade

2. Troca de torneira ½ longa, do bebedouro do

2. Troca de grelha quadrada 15cm do banheiro

refeitório. - 03 unidades

feminino e masculino da escola.

3. Troca de torneira ½ de lavatório, do banheiro

- 02 unidades

feminino dos funcionários do

3. Troca de grelha quadrada 15cm do banheiro do

refeitório. - 01 unidade

maternal 2. - 01 unidade

4. Troca de sifão do lavatório. - 01 unidade

18/02/2020 - EMEB SENHORA APARECIDA

14/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

1. Remoção de filtro do refrigerador de água, pois

1. Conserto de tubo ¾ que alimenta o banheiro

estava vencido e não estava

masculino da área externa.

realizando a filtragem.

14/02/2020 - EMEB PROF. MILTON MATTOS BRAGA

2. Limpeza do filtro do bebedouro da sala dos

1. Regulagem de válvula de descarga do banheiro

professores. - 01 unidade

masculino dos alunos. - 01

3. Retrolavagem do filtro central da entrada de água

unidade

da

2. Regulagem de válvula de descarga do banheiro

unidade escola. - 01

feminino dos alunos. - 03

unidade

unidades

19/02/2020 - EMEB SENHORA APARECIDA

15/02/2020 - EMEB EDGARD D’AMICO

1. Instalação de novo filtro no refrigerador de água

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada

do

metálica.

pátio. - 01 unidade

- 01 unidade de aprox.

19/02/2020 - EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

30000L

1. Troca de vedante ¾ de torneira do bebedouro do

18/02/2020 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “

refeitório. - 04 unidades

MARGARIDA BRIGATE DOS SANTOS ”

2. Manutenção da válvula de descarga do banheiro

CIAF VIII

masculino e feminino da

1. Troca de boia ¾ da caixa d’água. - 01 unidade

escola. 04 unidades

2. Limpeza de cloração de caixa d’água. - 01 unidade

3. Manutenção de válvula de descarga dos banheiros

de

dos funcionários. - 01

1000L

unidade

18/02/2020 - EMEB HONÓRIO CARDOSO

4. Manutenção de válvula de descarga do banheiro

1. Troca de boia ¾ da caixa d’água do berçário. - 01

feminino e masculino do

unidade

maternal 1 e 2. - 04 unidades

18/02/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

5. Manutenção no registro ¾ de pressão do chuveiro

1. Limpeza do filtro do bebedouro: Filtro 1 PPF-5,

do

Filtro

maternal 1 e 2. - 04

2 T-33.

unidades

6. Manutenção de válvula de descarga do berçário. -

água do refeitório. - 01

02

unidade

unidades

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

7. Manutenção de válvula de descarga da diretoria. -

20/02/2020 A 27/02/2020

01

SERVIÇOS REALIZADOS:

unidade

20/02/2020 - EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

8. Limpeza do filtro do refrigerador e bebedouro de

BULGARELLI

água do refeitório. - 01

1. Limpeza do filtro central de entrada de água da

unidade

unidade escola. - 01 unidade

9. Retrolavagem do filtro central da entrada de água

2. Limpeza do filtro do refrigerador e bebedouro de

da

água do refeitório. - 01

unidade escola. - 01

unidade

unidade

3. Auxílio ao eletricista para troca de chuveiro.

10. Reaperto dos assentos sanitários. - 13 unidades

22/02/2020 - EMEB FLORASSU FERNANDES DOS

20/02/2020 - EMEB ANTÔNIO MARCONATO

SANTOS

1. Retrolavagem do filtro central da entrada de água

1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada

da

metálica - 01 unidade de aprox.

unidade escolar. - 01

10000L

unidade

26/02/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

2. Troca de vedante ¾ de torneira de bebedouro de

1. Retirada de cano ¾ que alimenta o banheiro

água do refeitório. - 02

masculino da área externa,

unidades

para as máquinas limparem o terreno.

3. Troca de torneira ½ de esfera do tanque da

27/02/2020 - EMEB DR. EDGARD D’ AMICO

lavanderia. - 01 unidade

1. Manutenção da válvula de descarga do banheiro

4. Manutenção de válvula de descarga hidra do

masculino e feminino do

banheiro feminino e masculino

maternal e da creche. - 10 unidades

do maternal 1 e 2. - 05 unidades

2. Manutenção da válvula de descarga do banheiro

5. Manutenção no registro ¾ de pressão do chuveiro

masculino e feminino dos

do

funcionários. - 02 unidades

banheiro feminino do

3. Manutenção da válvula de descarga do banheiro

maternal 1 e 2. 02 unidades

masculino e feminino dos

6. Manutenção de válvula de descarga hidra do

professores. - 02 unidades

banheiro feminino e masculino

4. Troca de vedante ¾ de torneira do tanque da

dos funcionários. - 02 unidades

lavanderia. 02 unidades

7. Limpeza do filtro do refrigerador e bebedouro de

5. Manutenção de torneira ½ de fechamento

automático do banheiro

SERVIÇOS REALIZADOS:

masculino e feminino do maternal e da creche. - 10

05/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

unidades

1. Instalação de ponto de água para torneira da cuba

6. Manutenção de torneira ½ de fechamento

de inox. - 04 unidades

automático do banheiro

2. Instalação de ponto de saída de água da cuba de

masculino e feminino dos funcionários. - 02 unidades

inox. - 02 unidades

7. Manutenção de torneira ½ de lavatório dos

06/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

banheiros masculino e feminino

1. Instalação de registro ¾ de gaveta para cuba de inox,

dos professores. - 02 unidades

entre o maternal 1-2 e

8. Reaperto de assento sanitário dos banheiros

escola. - 01 unidade

masculino e feminino dos

2. Interligação da rede de água de ¾ para

professores. - 02 unidades

abastecimento da torneira da cuba

9. Reaperto de assento sanitário dos banheiros

de inox, entre o maternal 1-2 e escola. 01 unidade

masculino e feminino dos

07/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

funcionários. - 02 unidades

1. Instalação de seca piso no banheiro masculino do

10.Reaperto de assento sanitário dos banheiros

maternal 1-2. - 01

masculino e feminino do

unidade

maternal e da creche. - 10 unidades

07/03/2020 - EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

TÓDARO

02/03/2020 A 31/03/2020

1. Limpeza e cloração de caixa d’água metálica elevada.

SERVIÇOS REALIZADOS:

- 01 unidade de aprox.

03/03/2020 - EMEB MANOEL GONÇALVES

2000L

1. Conserto de vazamento da ducha do chuveiro do

2. Limpeza e cloração de caixa d’água. - 01 unidade de

berçário. - 03 unidades

aprox. 1000L

2. Instalação de torneira ½ elétrica da cozinha do

09/03/2020 - EMEB PAULO FREIRE

intermediário. - 01 unidade

1. Troca de refil do filtro do refrigerador de água do

03/03/2020 - EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

refeitório. - 01 unidade

1. Instalação de suporte para mochilas escolar. - 12

2. Troca de refil do filtro da sala dos professores. - 01

unidade

unidade

04/03/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

3. Troca de sifão da sala dos professores. 01 unidade

1. Realocação de tubo ¾ da área externa, que

09/03/2020 - EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

abastece o banheiro masculino

1. Desentupimento de vaso sanitário do maternal 1. -

do pátio. - 12 mts.

01 unidade

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR:

10/03/2020 - EMEB WALTER BARIONI

05/03/2020 A 12/03/2020

1. Desentupimento de vaso sanitário do banheiro

masculino dos alunos. - 01

19/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

unidade

1. Troca de boia ¾ da caixa de descarga acoplada do

2. Desentupimento de vaso sanitário do banheiro

vaso sanitário do banheiro feminino da escola. – 01

masculino e feminino dos

unidade

professores. - 02 unidades

19/03/2020 – EMEB EDGARD D’AMICO

10/03/2020 - EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Limpeza do refil do filtro do refrigerador e

1. Instalação de cuba de inox 1,50, entre o maternal 1-

bebedouro do refeitório. – 01 unidade

2 e escola. - 01 unidade

21/03/2020 – EMEB WALTER BARIONI

2. Instalação de torneira ½ de 17cm da cuba de inox

1. Limpeza e cloração de caixa d’água baixa. – 01

1,50, entre o maternal 1-2

unidade de 12.000L

e escola. - 04 unidades

23/03/2020 – EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS

3. Troca do kit da caixa de descarga acoplada do

1. Conserto da caixa de descarga acoplada no vaso

banheiro feminino da escola. -

sanitário do banheiro masculino dos funcionários na
área

01 unidade
10/03/2020 - EMEB CIAF VII ALICE KAMLA
1. Desentupimento de vaso sanitário do banheiro
feminino do maternal 1. - 01
unidade
11/03/2020 - EMEB PAULO FREIRE
1. Troca de sifão no banheiro masculino dos alunos. 01 unidade
11/03/2020 - EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS
1. Troca de acabamento da válvula de descarga do
banheiro feminino das
alunas. - 01 unidade
2. Troca de torneira ½ de esfera da lavanderia. - 01
unidade
3. Troca de sifão da pia da cozinha. - 01 unidade

externa. – 01 unidade
23/03/2020 – EMEB MANOEL GONÇALVES
1. Troca de tubo de ligação ajustável do vaso
sanitário do banheiro masculino dos funcionários na
área
externa. – 01 unidade
2. Troca de torneira ½ de esfera, do filtro central de
água da unidade escolar. – 01 unidade
23/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Sondagem do esgoto existente, para interligação
da saída do esgoto da pia da cozinha da sala dos
professores.
24/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Corte em parede para instalação de ponto de

11/03/2020 - EMEB ANDREIA APARECIDA AMÂNCIO

água para torneira ½ bica móvel na pia da cozinha da
sala

1. Desentupimento de vaso sanitário do banheiro

dos professores. – 01 unidade

masculino do berçário. - 01

2. Corte em parede para instalação de ponto de

unidade

água para refrigerador e bebedouro de água na sala
dos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ENCANADOR LEOCADIO: 19/03/2020 A 16/04/2020
SERVIÇOS REALIZADOS:

professores. – 01 unidade
3. Corte em parede parra instalação de ponto de

esgoto parra pia da cozinha da sala dos professores. –
01
unidade
25/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Instalação de rede de água ¾ para torneira ½ bica
móvel na pia da cozinha da sala dos professores. – 01
unidade
2. Instalação de saída do ponto de esgoto para pia
da cozinha da sala dos professores. – 01 unidade
26/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Instalação de válvula americana 3’’½ de pia da
cozinha da sala dos professores. – 01 unidade
2. Instalação de sifão da pia da cozinha da sala dos
professores. – 01 unidade
3. Instalação de torneira ½ bica móvel da pia da
cozinha da sala dos professores. – 01 unidade
26/03/2020 – EMEB AFONSO TÓDARO
1. Conserto de vazamento do tubo ¾ que abastece
a caixa d’água e a residencial do caseiro.
26/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Troca de vedante ¾ do registro de pressão do
chuveiro do banheiro feminino e masculino do
maternal.
– 08 unidades
2. Regulagem das canoplas do registro de pressão
do chuveiro do banheiro feminino e masculino do
maternal. – 08 unidades
27/03/2020 – EMEB AURÉLIO NIERO
1. Retrolavagem do filtro centra de água da unidade
escolar. – 02 unidades
27/03/2020 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
1. Troca de torneira ½ de bica móvel do lavatório do
banheiro feminino. – 01 unidade
28/03/2020 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA
1. Limpeza e cloração de caixa d’água elevada. – 02
unidades de 10.000L

30/03/2020 – EMEB WALTER BARIONI
1. Conserto de bomba do reservatório inferior. – 01
unidade
30/03/2020 – EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS
1. Extensão de uma rede de tubo ¾ água fria para
instalar uma torneira ½ ao lado da quadra.
31/03/2020 EMEB DR. EDGARD PALMA TRRAVASSOS
1. Instalação de tubo ¾ de água fria para instalar
torneira ½ de esfera.
2. Instalação de torneira ½ de esfera. – 01 unidade
31/03/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL
1. Conserto de vazamento de tubo ¾ na área
externa. – 01 unidade
2. Instalação de purificador e bebedouro de água na
sala dos professores. – 01 unidades
01/04/2020 – EMEB CORONEL VAZ
1. Instalação de suporte do refrigerador e
bebedouro de água. – 02 unidades
01/04/2020 – EMEB AMADEU LESSI
1. Conserto de torneira ½ de esfera do bebedouro
de água do pátio. – 01 unidade
02/04/2020 – PRAÇA DOM ASSIS(BASE DO SAMU)
1. Troca de torneira ½ de esfera na área externa. –
01 unidade
06/04/2020 – EMEB MÁRIO DE STEFANI
1. Extensão de rede de água para ponto de torneira.
14/04/2020 – EMURJA
1. Instalação de assento sanitário.
15/04/2020 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA
1. Troca de boia ¾ da caixa d’água. - 01 unidade
17/04/2020 – EMEB WALTER BARIONI
1. Troca de torneira ½ de esfera do bebedouro de
água do refeitório. – 01 unidade
2. Troca de vedante ½ de torneira do lavatório do
banheiro dos funcionários do refeitório. – 01 unidade

17/04/2020 – EMEB MÁRIO DE STEFANI

04/05/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Conserto de tubo 1”.

1. Limpeza de caixa sanfonada. – 06 unidades

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. Troca de vedante ½ de torneira ½ do bebedouro

ENCANADOR LEOCADIO: 29/04/2020 A 26/05/2020

de água do refeitório. – 04 unidades

SERVIÇOS REALIZADOS:

3. Troca de vedante ½ de torneira ½ do bebedouro

29/04/2020 – EMEB ANTÔNIO MARCONATO

e refrigerador de água do corredor entre o maternal e
a

1. Troca de vedante ¾ de torneira do lavatório do
banheiro masculino e feminino. – 02 unidades
29/04/2020 – EMEB DR. EDGARD PALMA TRAVASSOS
1. Troca de vedante ¾ de torneira do bebedouro de
água do refeitório. – 02 unidades
30/04/2020 – EMEB PAULO FREIRE
1. Troca de refil do filtro do refrigerador e
bebedouro de água do corredor das salas de aulas. –
01

escola. – 03 unidades
4. Manutenção em válvula de descarga dos
banheiros masculino e feminino do maternal. – 02
unidades
05/05/2020 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA
1. Retrolavagem do filtro central de água da
unidade escolar. – 02 unidades
2. Manutenção de torneira ½ de esfera do filtro

unidade

central de água da unidade escolar. – 01 unidade

30/04/2020 – EMEB EDGARD D’AMICO

06/05/2020 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

1. Troca de sifão do lavatório do banheiro feminino

1. Troca de grelha 15cm redonda com fecha e sem

dos alunos. – 01 unidade

caixilho dos banheiros masculino e feminino do
maternal.

30/04/2020 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI
1. Troca de vedante ¾ do bebedouro de água do
refeitório. – 03 unidades
30/04/2020 – ESF TEREZA FERNANDES
BARBOSA(CÓRRREGO RICO)
1. Troca de vedante ¾ de torneira do lavatório do
banheiro masculino. – 01 unidade
04/05/2020 – EMEB AFONSO TÓDARO
1. Retrolavagem do filtro central de água da
unidade escolar. – 01 unidade
2. Troca de vedante ¾ de torneira ½ do lavatório do
banheiro masculino e feminino dos alunos.
3. Manutenção em válvula de descarga dos
banheiros masculino e feminino. – 04 unidades
4. Troca de refil do filtro de água do refrigerador do
bebedouro de água do refeitório. – 01 unidade
5. Limpeza de caixa sanfonada. – 04 unidades

– 02 unidades
2. Desentupimento do vaso sanitário do banheiro
feminino do maternal. – 01 unidade
3. Troca de torneira ½ de esfera na área externa. –
01 unidade
4. Manutenção em válvula de descarga do banheiro
do berçário. – 01 unidade
5. Troca de vedante ½ de torneira ½ do bebedouro
e refrigerador de água da escola. – 03 unidades
6. Limpeza de caixa sanfonada. – 06 unidades
06/05/2020 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA
1. Troca de torneira ½ de bica móvel da sala dos
professores. – 01 unidade
07/05/2020 – EMEB ARMANDO LERRO
1. Troca de vedante ½ de torneira ½ do refrigerador
e bebedouro de água. – 03 unidades

2. Troca de vedante ½ de torneira ½ do bebedouro
de água do refeitório. – 04 unidades

21/05/2020 – EMEB FLORASSU FERNANDES RIBEIRO
1. Verificação da parte hidráulica.

3. Manutenção em válvula de descarga dos

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR EDER:

banheiros masculino e feminino dos alunos. – 02

03/08/2020 A 06/08/2020

unidades

SERVIÇOS REALIZADOS:

08/05/2020 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

03/08/2020 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

1. Troca de torneira ½ de esfera na área externa. –

1. Troca de tubo de ligação do vaso.

01 unidade

2. Troca de válvula de pia do banheiro.

11/05/2020 – EMEB ANDRÉA APARECIDA AMANCIO

3. Desentupimento de vaso sanitário.

1. Troca de vedante ½ de torneira ½ do lavatório do

03/08/2020 – EMEB ANDREIA APARECIDA AMÂNCIO

refeitório. – 01 unidade

1. Manutenção em registro.

2. Manutenção em válvula de descarga do banheiro

04/08/2020 – EMEB MARIO DE STÉFANI

da creche. – 01 unidade

1. Instalação de vaso sanitário.

12/05/2020 – EMEB SANTINHA GAGLIADI RIVA

2. Reparo em torneira no banheiro dos professores.

1. Troca do filtro do refrigerador e bebedouro de

3. Troca de torneira de caixa d’água.

água do refeitório. – 01 unidade

4. Troca de sifão e reparo de torneira de cozinha.

2. Troca de vedante ½ de torneira ½ do lavatório do

05/08/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

refeitório. – 03 unidades

1. Troca de mecanismo de descarga de vaso sanitário.

13/05/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

2. Troca de torneira de caixa d’água.

1. Troca de torneira ½ de esfera da área externa. –

05/08/2020 – EMEB ANDREIA APARECIDA AMÂNCIO

01 unidade

1. Troca de boia de caixa d’água.

2. Manutenção em válvula de descarga do banheiro

05/08/2020 – EMEB ARMANDO LERRO

do berçário. – 01 unidade

1. Troca de 02 torneiras.

14/05/2020 – EMEB ANDRÉA APARECIDA AMANCIO

2. Troca de 01 reparo de torneira.

1. Troca de bóia ¾ de caixa d’água. – 01 unidade

05/08/2020 – EMEB AURÉLIO NIERO

14/05/2020 EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Troca de sifão.

1. Troca de redução ¾ x ½.

RELATÓRIO SEMANAL ENCANADOR EDER:

14/05/2020 – EMEB MÁRIO DE STEFANI

06/08/2020 A 13/08/2020

1. Troca de vedante ½ de torneira ½ do refrigerador

SERVIÇOS REALIZADOS:

e bebedouro de água do refeitório. – 08 unidades.

11/08/2020 – EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

20/05/2020 – EMEB CIAF I LUIZ ANTÔNIO BERNAL

1. Desentupimento de vaso sanitário.

1. Fixação de suporte do bebedouro.

11/08/2020 – EMEB ARMANDO LERRO

20/05/2020 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

1. Troca de vaso sanitário

1. Instalação de assento sanitário dos funcionários

12/08/2020 – EMEB MARIO DE STÉFANI

do berçário. – 01 unidade

1. Troca de válvula de caixa d’água.

