
Subject: Re: CHAVES CONDOMINO APARTAMENTO 402

From: Condomínio Otávio Andrade (condominiootavioandrade@gmail.com)

To: robmortonuk@yahoo.co.uk;

Date: Monday, 17 September 2012, 16:21

Boa tarde Robert,

Em relação às chaves, posso te assegurar que não fiz nenhuma mudança de segredo.

No sábado fiz a entrega de todas as correspondências. Na próxima reunião vou com
proposta para colocação das correspondências no hall de entrada e para mudança do
motor do portão, conto com a presença. 
Vou verificar na casa do síndico se existe alguma caixa de correspondência com
chaveamento, ficando a cargo do síndico a colocação das correspondências nela.

As chaves que tenho são as mesmas desde que adquiri o apartamento, dezembro de
2009. Podemos ver se elas dão acesso a todos os locais que você indicou. 

Att.,
Sérgio

No dia 15 de Setembro de 2012 10:57, Robert Morton <robmortonuk@yahoo.co.uk>
escreveu:

Recentemente foi deliberado em assembléia que cada condômino seria responsável por recolher 
suas próprias correspondências. Algum tempo depois, a faxineira recomeçou a entregá-las
novamente. Agora, por mais de uma semana, eu não recebi qualquer correspondência.

Quando me tornei condômino, a Ágata me deu três chaves para:

1) a portão da garagem
2) cadeado do braço motorizado
3) portaria.

PORTÃO DA GARAGEM:

Desde então, verifica-se que algumas fechaduras foram mudadas.

É vital que todos os condôminos tenham as chaves do portão da garagem e do cadeado do braço
motorizado, porque durante as chuvas ficamos frequentemente sem energia elétrica, situação em
que o portão da garagem não funciona automaticamente.
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Newton me emprestou a chave para a porta da garagem e do braço motorizado para obter cópias.
Fiz cópias das duas chaves. A nova chave do portão da garagem funciona, mas a nova chave do
cadeado do braço motorizado não funciona. Portanto, não posso abrir a porta da garagem
manualmente.

PORTARIA:

Quanto a chave original da portaria, que me foi dada pela Agata, funcionou muito bem cerca de 6
anos atrás, antes de a faxineira começar a entregar as correspondências para cada apartamento.
Porém, a chave não funciona mais. Portanto, não consigo acessar a minha própria correspondência.

Eu preciso ser capaz de acessar a minha correspondência. Por isso, preciso de uma chave funcional
para a portaria.
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