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

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 30/01/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente),  Diego  e  Ricardo

(construtores) e José Antônio (marceneiro). Da reunião sobre os armários,
participaram também, Jane e Érica (funcionárias da clínica).

Duração: 3h

Foram feitas as seguintes observações: 

 Foram verifcadas as dimensões da base de alvenaria dos gatis (foto 1), e constatou-se que
é possível manter todos os gatis com o mesmo comprimento de 95 cm, desde que as
dimensões  das  paredes  entre  eles  sejam executadas  com presteza  tal  que  mesmo os
milímetros sejam respeitados e alinhados. Dessa forma, a parede limite do conjunto dos
gatis será fnalizada, incluindo acabamentos, exatamente no limite com o alisar da porta
da Internação. Outro aspecto que deverá ser detalhadamente observado e ajustado é o
alinhamento das pastilhas de vidro no revestimento externo do conjunto, para que seja
evitado o corte das pedras e o acabamento insatisfatório das bordas, como ocorreu nos
gatis do Isolamento já construído. 

 Já a altura da alvenaria da base vai precisar ser cortada para que a laje, que será apoiada
sobre ela, atinja o nível acabado de 20 cm (foto 2). 

 Foram conferidas as medidas internas do lavabo cujas paredes já foram construídas (foto
3). As dimensões estão compatveis com as medidas de projeto.

 A arquiteta eliminará do projeto a fla de tomadas que fcariam na base do conjunto de
gatis, conforme foi feito no Isolamento.

 A pedido do construtor (Ricardo) foi confrmada a decisão de Ilka de não colocar ducha
higiênica no Lavabo.

 Constatou-se que as bancadas de arabescato do consultório 1 e da internação ainda não
foram protegidas conforme recomendação da arquiteta na visita anterior.

 Também verifcou-se com o marceneiro os itens referentes a recuperação dos armários
existentes no Consultório 1, Internação e Cirurgia (remoção e reinstalação, considerando a
nova base e ajustes necessários, como novo ftamento, troca de peças e ferragens que
estejam desgastadas). A arquiteta vai estudar como fcará o detalhe da base dos armários
do consultório 1 e internação sendo esta em alvenaria com rodapé igual ao restante do
proposto para as respectivas salas. 

 Por fm, foi feita uma nova reunião com Ilka, Jane e Érica para identifcação dos itens de
estoque para o armário da Administração (foto 4). 
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FOTO 1  – Construção da base de alvenaria do 
conjunto de gatis.

FOTO 2 – A altura da base dos gatis precisará ser 
reduzida para receber a laje e atingir 20 cm de altura 
em piso acabado.

FOTO 3  – Paredes do Lavabo já construídas e 
conferidas com o projeto.

FOTO 4 – Parte do estoque a ser armazenado no novo 
armário da Administração.
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