
Assunto: Cãmeras sí
o

De: Valmir Moraes da Silva <valmirmoraes.br@gmail.com>

Data: 03/06/2012 23:15

Para: emoura@planalto.gov.br, Edson Antonio Moura Pinto Moura

<moura_pinto@hotmail.com>, apoio@ins
tutolula.org

Moura, não achei o plano de colocação de câmeras, mas vou tentar resumir o que vocês

mesmos propuseram ok

 

01 (uma) câmera no portão principal, voltada pra ponte de madeira.

01 (uma) câmera no portão principal, voltada pra área interna, região da cerca.

01 (uma) câmera próximo campo de futebol, pegando alameda da quadra e árvore do fundo.

01 (uma) câmera portão intermediário voltada para alameda que da acesso a casa principal.

01 (uma) câmera próximo banheiro do lago 01 ou região lenha, voltada para área da cerca, onde

caiu a árvore (área de aterro).

01 (uma) garagem da casa principal, próximo frezer de bebida e voltada para porta da cozinha.

01 (uma) garagem da casa principal voltada para o fundo (galinheiro, adega)

01 (uma) próximo sauna, banheiro, piscina, voltada para portas e janelas da casa principal.

01 (uma) fundo da casa principal, voltada para quarto do Presidente.

01 (uma) voltada para porta dos anexos (swites).

01 (uma) voltada para adega.

01 (uma) porta principal residência do Fábio

01 (uma) parte fundos casa Fábil, voltada para área de cercas.

01 (uma) câmera voltada para horta.

 

Acho que são estas, de qq forma ta tudo escrito com o Fábio. A tarde eu arrumo o projeto que

nos fizemos, esta no computador do ins
tuto  ok

Botão pânico, foi acertado com o Fábio que seriam 03 (três), sendo duas na casa do PR e uma na

casa dele. Nos anexos não teriam ok
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Botão de alarme de acidentes - estes seriam colocados nos lagos,  churrasqueira, etc O Fernando

iria verificar onde seriam necessário.

Interfornes - seriam distribuido pro todo lugar. Não esquecer do interfoen do portão secundário

(interno).

Qq coisa me liga ok

Obrigado

Moraes

 

Abraços

Moraes
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