
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Condomínio Edi4cio Jacarandá

Contrato: 1713JACo Local: Rua Magno Valente, 348, Edf. Jacarandá
Data: 23/01/2019
Duração: 19:30h às 22h ParJcipantes: 

Carlos Eduardo Bastos (síndico), Sr. Edson (Comissão de Obras) e Arq. Urb. 
Marina (Atelier Plural)

Assunto:   Obra da garagem e revesJmento das paredes  

1. O síndico faz um panorama dos úlJmos acontecimentos do condomínio,  destacando  a
obra da garagem;

2. A arquiteta informa que na úlJma visita, ocorrida em 17/01, acordou com o senhor Paulo,
executor,  que 2cm seria  considerado o máximo de diferença de nível  do piso,  para  o
assentamento dos revesJmentos. O Senhor Paulo a princípio concordou e achou ser viável
a diferença, ficando 1cm de corte ou 1 cm de sobra, nos casos mais extremos;

3. Entretanto, após a marcação dos níveis  em todas as paredes do perímetro interno da
garagem, feita posteriormente, foi encontrada, segundo o Sr. Paulo, a diferença de 5cm;

4. Em  medição  por  amostragem,  a  arquiteta  encontrou  4cm  de  diferença  de  nível
encontrado in loco, tendo sido medido somente três paredes de todo o perímetro;

5. Definiu-se  então  que,  para  melhor  acabamento  e  execução  dos  serviços  de  obra,  é
importante o encontro do Sr. Herasmo, executor da recuperação do piso e do Sr. Paulo,
executor dos revesJmentos das paredes, a princípio agendado para o sábado pela manhã,
dia 26/01, a ser confirmada pelo síndico;

6. O síndico avaliou os orçamentos de Jnta coletado pelo Sr.  Geraldo e foram definidas
tarefas específicas para alinhamento dos orçamentos de Tinta Acrílica, além da coleta de
novos orçamentos para Tinta Epóxi;

7. Foram estabelecidos tetos para gastos de material para pintura do piso, com base nos
orçamentos já coletados, sendo necessário confirmar as quanJdades com Sr.  Sergio,  o
pintor parceiro de Herasmo;

8. A arquiteta aproveitou para explicar a Sr. Edson os detalhes-Jpo dos revesJmento das
paredes.  Este  material  foi  entregue atualizado  na  úlJma visita  para  orientação  do Sr.
Paulo;

9. Para iniciar os trabalhos de recuperação de piso, a arquiteta informa que é necessária a
definição da contratação somente da MO ou MO + MT, pois  seria  um contrato único,
situação mais segura para o condomínio. O síndico sugere que sejam contratos separados.
A arquiteta acata,  mas solicita que isso seja definido em visita  com todos,  para evitar
retrabalhos;

10. A arquiteta lamenta a ausência dos membros da Comissão de Obras, lembrando que é
essencial  a  parJcipação  de  todos  para  a  melhor  tomada  de  decisão  considerando  a
capacidade financeira e prioridades do Condomínio Jacarandá.
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