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- Estudo de viabilidade de projetos (sustentabilidade);
- Atendimento aos órgãos fiscalizadores – Bombeiros, ABNT, Ministério do Trabalho, Normas
Regulamentadoras; INSS, Contru (PMSP), etc..
- Cumprir e fazer cumprir a Convenção de Condomínio e Regulamento Interno
- Intermediação e resolução de conflitos e de problemas;
- Imparcialidade e tolerância;
- Transparência na gestão e na administração, com a participação ativa e efetiva do Conselho
Fiscal em todas etapas de trabalho;
• Informática
- AutoCad, Revit MEP (3D), Word, Excel, Power Point
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