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ASSUNTO:Reunião de Feed Back - 3ª Semana de Acompanhamento pela I9 E
 
 

Participantes 
Rodrigo Beltrame – Engº 
Maurício Pedroso – Engº 
Roges – Diretor 
Mario – Gestão de Obras 
Rafael - Financeiro 

 

ATA DA REUNIÃO – Assuntos  

 
- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da 
semana de acompanhamento pela I9 Engenharia na obra Platinum. Neste foi relatado algumas 
técnicas executivas adotadas pela obra, sugerindo 
observações pertinentes.  
 
- Foi discutido as datas atuais dos processos que já f
aos órgãos públicos, referentes aos processos legais para habite
CheckList. 
 
- Foi encaminhado para I9, durante a semana, o orçamento global da obra 
faltando apenas o envio dos valores e prazos de tudo o que já foi fechado pela Vortex , 
material e mão de obra,  para a execução do empreendimento Platinum. A I9 assim que 
receber estas informações apresentará o Reorçamento da obra em questão.
 
- Iniciou-se a inserção do mestre de obras Bráulio no processo de gestão de todos os serviços 
da obra. 
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