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PROJETOS EM
EM ANDAMENTO



1 Novo Espaço para jogo de Truco - 2° versão

2 Reforma da Sede Antiga de madeira

Revitalização da Fachada do Ed. Multifunções e Iate Shopping. 

Reforma do Hall do Squash

Criação de espaço de apoio para turma de bebês da natação

Reforma da Portaria do Ginásio e da Portaria Norte

Melhorar ventilação da sala de judô

Reforma da sala dos professores de vôlei

Reforma do espaço aquático - Toboáguas da piscina da Baleia

Melhorar acústica do Salão Social

Criação de cancha de areia para exercíco dos 
praticantes de peteca e beach tênis

Muro de escalada e pista de skate

Melhoria no Espaço gourmet da náutica

Melhoria da acústica do Ginásio 

Elaboração de novo projeto em novo local. Visando diminuir 
custos. 

Reforma e revitalização do prédio, novas divisões de salas 
internas no 1° pavimento, adequação de acessibilidade 

Harmonização de cores, texturas e materiais de revestimentos 
para criação de unidade visual e valorização dos edifícios
 
Marcação da entrada do squash, criação de espaço para confrat-
ernização, decoração do espaço
 
Espaço coberto com bancadas altas para troca de roupa dos 
bebês, puffes e cadeiras
 
Melhores condições das instalações, troca de iluminação e 
instalação de ar condicionado. Na Portaria Norte, também será 
feito sistema de captação de água pluvial que desce na pista 

Abetura  de janelas e/ou instalação de equipamentos para 
melhorar a ventilação da sala
 
Refoma completa da sala de forma a proporcionar melhores 
condições de trabalho
 
Troca dos equipamentos, modernização do espaço
 
Contratação de mepreza especializada
 
Escolher local, junto com as diretorias, para cancha de areia 

Criação de pista de skate e muro de escalada. Mais uma opção de 
lazer para o sócio. OBS: Serão implementadas normas de uso e 
boas práticas dos espaços
 
A demanda ainda será verificada junto ao setor

 
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto

Estudo de viabilidade

Desenvolvimento de layout, projeto de iluminação e escolha de 
mobiliário

Esses três projetos serão desenvolvidos em conjunto.
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Reforma das oficinas (marcenaria, serralheria e etc) 

Reforma na Academia

Necessidade da reforma se dá devido às condições precárias das 
oficinas que apresentam problemas no telhados, falta de ventilação 
apropriada, má organização do espaço, banheiros inadequados
 

Melhoria e criação de passarela e ampliação da ergonomia da 
Academia. Substituição de pisos para as salas de aula coletivas e 
ergonomia. Reforma e modernização de instalações. Aquisição de 
elevador. Projeto de luminotécnica geral. 

Reforma do Memorial e Diretoria Cultural do IATE   

Quiosque do Futevôlei   

Projeto de reforma para substituição de armário por prateleiras no Espaço Gourmet da Náutica   

Reforma da Sala de Estudos    

Projeto de Reforma para novo espaço para Apoio Infantil - Antigo fraldário   

Cobertura para Entrada da piscina da Baleia e do Feijão   


