
 
 
 

TELEFONES ÚTEIS 
 
COMGAS (Gás): 0800 011 01 97 
CPFL (Energia Elétrica): 0800 010 10 10 
SANASA (Água): 0800 772 11 95 
Polícia: 190 
Guarda Municipal: 153 
SAMU (Atendimento Móvel): 192 
Bombeiros: 193 
Defesa Civil: 199 
 

 
ASSOCIAÇÃO 

 
DIRETOR SUPERINTENDENTE: 

Antonio Tavares 
associacao@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR TESOUREIRO (FINANCEIRO): 

Pedro Enjoji 
financeiro@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE MANUTENÇÃO 

Carlos Vieira 
manutencao@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE SEGURANÇA 

Fabio Souza 
seguranca@condominioavalon.com.br 

 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 

Rodrigo Barros 
comunicacao@condominioavalon.com.br 

 
CONSELHO FISCAL 

 
 
 
 
 

PORTARIA 
RAMAL 94 ou 95 
(019) 3324-8871 

 
 

ZELADOR 
Júlio 

(019) 3208-1051 
zelador@condominioavalon.com.br 

 
 

SÍNDICOS 
 

PRAÇA DOS PRÍNCIPES E DUQUES 
Daniel Tiziano 

condominio1@condominioavalon.com.br 
 

PRAÇA DOS CAVALEIROS E 
TROVADORES 
Christian Villar 

condominio2@condominioavalon.com.br 
 

PRAÇA DOS NOBRES 
Rodrigo Caires 

condominio3@condominioavalon.com.br 
 
 

ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO 
MB Condomínios 

www.mbadministradora.com.br 
(19) 3271-2122 / (19) 3271-1815  
(19) 3271-1812 / (19) 3271-2190 

atendimento@mbadministradora.com.br

 
 
 
 
 

Cartilha do Novo 
Morador 

 
 
 
 
 

Bem-vindo! 
 
 

É com muita satisfação que a(o) 
recebemos em nossos condomínios.  
 
 
 

http://www.condominioavalon.com.br 
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As principais informações para quem está 
chegando. 
 
ANIMAIS: são permitidos animais de pequeno porte, 
sendo obrigatório o uso de guia e coleira. Utilize as 
escadas do interior dos blocos, sempre recolha as 
fezes dele e não permita que urinem nas entradas 
dos blocos, paredes, postes ou veículos. 
 
ASSEMBLEIAS: A Ordinária deve ocorrer em 
Março, para prestação de contas e aprovação do 
orçamento. A eleição dos diretores e síndicos ocorre 
em Fevereiro , a cada 2 anos. Não deixe de 
participar! Lembre-se que as decisões tomadas em 
Assembléia são soberanas e  valem para todos os 
condôminos. Os inquilinos podem participar como 
ouvintes, porém, para votarem é necessário 
apresentarem procuração do proprietário.  
 
BOLETO DO CONDOMÍNIO : Deve ser pago até o 
dia 10 de cada mês. Nele, consta o usuário e senha 
para login no site da administradora. 
 
CARRINHO DE COMPRAS: Caso não tenha o 
cartão para liberação do carrinho, comunique a 
administração. O custo será cobrado no próximo 
boleto de condomínio. 
 
CHAVES: Não é permitido deixar as chaves das 
unidades ou de veículos na portaria. 
 
CONTROLE DE ACESSO: O seu cadastro e de 
todos os moradores da sua unidade deve estar 
sempre atualizado junto à administração do 
condomínio para que o controle funcione. O acesso 
para veículos e pedestres é feito através de chaveiro 
"rfid", sendo cada chaveiro de uso pessoal. 
 
CRIANÇAS: Menores de 10 anos devem estar 
sempre acompanhados dos responsáveis. 
 
CORREIO: Toda correspondência recebida é 
protocolada pela portaria e distribuída as unidades 
no prazo de 24h a 48h. As correspondências 
registradas devem ser retiradas na administração 
(horário comercial) ou portaria pelos moradores.  

 
ELEVADOR: Solicite ao zelador a proteção do 
elevador quando for fazer mudança ou transportar 
materiais no mesmo. 
 
ENCOMENDAS: As encomendas (volumes 
pequenos) devem ser retiradas, preferencialmente, 
num prazo de até 48 horas. Os grandes volumes 
não são recebidos pela portaria. 
 
GÁS: Utilizamos a rede de gás natural da COMGAS. 
A COMGAS pode converter seu fogão. Para isso, 
entre em contato diretamente com a concessionária. 
 
INTERFONE: É um equipamento de segurança e 
periodicamente é feita a  revisão do sinal. Em caso 
de manutenção, entre em contato com o zelador. 
Para as áreas comuns, digite: Portaria: 94 ou 95 / 
Administração: 96 / Salão de festas: 500 / 
Quiosques da Quadra: 600 / Quiosque do Duques: 
700. 
 
INTERNET E TELEFONE: As empresas mais 
comuns no condomínio são: Evolunet (somente 
internet via rádio), Net e Vivo (em ordem alfabética). 
 
LIVRO DE OCORRRÊNCIAS : Para registro de 
reclamações e/ou ocorrências, use o nosso livro de 
ocorrências que se encontra disponível na portaria.  
Você também poderá utilizar os e-mails dos síndicos 
e diretores da associação. 
 
LIXO: O lixo é retirado duas vezes por dia, todos os 
dias da semana, exceto no Natal e Ano Novo. Caso 
estejam cheios ou seu lixo não caiba nas lixeiras, 
leve-o até a lixeira do condomínio atrás da Praça 
dos Duques. Lembre-se de participar do programa 
de coleta seletiva. 
 
MUDANÇAS: agende sua mudança com 
antecedência via e-mail ou livro de ocorrências. A 
mudança pode ser realizada de segunda à sexta das 
08h às 17h e sábado das 8h às 14h. Não se 
esqueça de obter a autorização de mudança junto à 
administradora. 
 

PLAYGROUND, QUADRA E PISCINA: Horário de 
funcionamento das 8h às 22h 
 
QUIOSQUES E SALÃO DE FESTAS: Reserve com 
antecedência de 3 meses no livro de reservas 
disponível na portaria. Há uma taxa para locação de 
5% e 15% da taxa condominial, respectivamente. 
Respeite o horário de silêncio a partir das 22h.  
 
REFORMAS: Em acaso de reformas no seu 
apartamento, comunique e peça autorização ao 
síndico para o início, conforme preconiza a NBR 
16.280. As reformas podem ser realizadas de 
segunda à sexta das 08h às 17h e sábado das 8h às 
14h. A entrada de material de construção civil será 
dada apenas com a autorização da administração ou 
síndico. 
 
REGIMENTO INTERNO E CONVENÇÃO : Onde 
poderá encontrar as regras do nosso condomínio. 
Estes documentos estão no site da administradora. 
 
SACADA: O padrão para fechamento é a vidro 
Blindex incolor, com 2 (duas) opções para escolha: 
Abertura de 50% ou 75% em 4 folhas. A colocação e 
instalação de toldo retrátil na cor branca é permitida 
e a colocação de tela de proteção deve ser na cor 
branca. Não é permitido varais, inclusive de chão, ou 
estender tapetes, cobertores, edredons ou roupas 
na sacada, alterar a luminária, cores e colocação de 
sancas ou gessos. 
 
TRÂNSITO: Há muitas crianças e pedestres no 
condomínio. Respeite o limite de velocidade de 20 
km/h, as faixas de pedestres e sempre dê 
preferencia ao pedestre. 
 
TV A CABO: É proibida a instalação de antena 
externa individual na própria unidade. As empresas 
mais comuns no condomínio são: Net e Sky (em 
ordem alfabética). 
 
VAGAS DE GARAGEM: Estacione apenas na vaga 
do seu apartamento. Se utilizar vagas de carga ou 
descarga, as mesmas só podem ser utilizadas por 
15 min. com o pisca alerta ligado. 


