
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 1 – Etapa  2 (RVTo 1- E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 25/01/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente), Josevaldo (pedreiro)
Duração: 1h30

Foram feitas as seguintes observações: 

 Os serviços já realizados na obra que teve início no dia 22/01/2018 foram: retrada de
parte do piso vinílico, demolição dos forros e outros elementos de gesso e desmonte de
trechos dos armários existentes na Internação e no Consultório 1 (Foto 1). Também já foi
isolada a passagem entre o novo Estar e a Recepção (Foto 2). Todo o lado em obras já está
com acesso independente e a campainha do portão externo foi transferida para o portão
do lado já fnalizado. A Recepção está funcionando no momento no local onde será apenas
o Estar.

 Na Internação, ao medir novamente o comprimento total que todos os gats juntos vão
ocupar na sala, notou-se que, se construídos dessa forma, vão fcar muito próximos da
nova porta do ambiente (Foto 3). Sendo assim, aproveitando que 3 portas dos gats ainda
não foram confeccionadas,  acordou-se com Ilka,  que estas deverão ser encomendadas
com 10 cm a menos que as demais, para que seja possível ganhar esta distância. Ainda
assim, solicitou-se a Ricardo (construtor) por telefone, que sejam construídas somente as
4 primeiras colunas de gats para marcação e decisão fnal sobre a coluna mais próxima da
entrada, antes da encomenda das portas.

 Foi  analisada  pela  arquiteta  as  condições  do  armário  existente  sob  a  bancada  da
Internação e verifcou-se que muitas peças estão danifcadas, com presença de umidade e
desgastes gerais (Foto 4). Sendo assim, a recomendação da arquiteta é de que um novo
armário seja feito para esta bancada. Para decisão fnal sobre isso, deve-se aguardar a
avaliação do marceneiro e o aval de Ilka.

 O  armário  da  bancada  do  Consultório  1  está  em  boas  condições  de  uso,  desde  que
retrado  com  cuidado  até  o  fnal  da  sua  remoção  (Foto  5).  Aguardando  visita  do
marceneiro para avaliação da possibilidade da troca dos compartmentos da parte mais
baixa, por uma base de alvenaria ou do próprio MDF.

 A arquiteta solicitou para Ricardo por telefone que as bancadas existentes em granito
Arabescato sejam cobertas com lona, plástcos ou papelão para proteção contra riscos,
queda de peças pesadas sobre elas ou respingos de cimento/argamassa (Foto 6).

 A arquiteta fcou de enviar as plantas de Elétrica e Iluminação para o fornecedor Eldo que
estava presente realizando o serviço dos portões externos.
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FOTO 1  – Serviços iniciados. FOTO 2 – Isolamento da obra.

FOTO 3  – Nova porta da Internação já instalada. 
Rever dimensão da últma coluna de gats.

FOTO 4 – Armário da Internação com presença de 
umidade na prateleira interna.
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FOTO 5  – Armário do Consultório 1 em fase de 
retrada.

FOTO 6 – Bancada em Arabescato a ser protegida 
durante a obra.
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