
 

Ata Reunião 

DATA DA REUNIÃO 23/04/18 – Semana 
LOCAL: Escritório Vortex
HORÁRIO: 14:00hs 
AUTOR: Rodrigo/Mauricio
 
 
 
ASSUNTO:Reunião de Feed Back - 5ª Semana de Acompanhamento pela I9 E
 
 

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

 

ATA DA REUNIÃO – Assuntos  

 
- Foi apresentado à Vortex o Cronograma final do Empreendimento Platinum software MS 
Project. Foi discutido os principais itens do cronograma. A data fim da obra ficou inicialmente 
fixada para término dia 28/12/18. 
 
- Foi apresentado o espaço no site da I9 Engenharia & Consultoria,
clientes, onde estes tem acesso as informações dos empreendimentos de sua empresa 
gerenciados pela I9, através de uma senha individual. Informações tais como atas de reunião, 
relatórios fotográficos, cronogramas, imagens publicitári
 
- A Arquiteta Rafaela ficou de nos passar as imagens publicitárias do empreendimento 
Platinum para serem publicadas no site da I9, no campo clientes.
 
- Foi avaliadas as respostas das empresas envolvidas nas aprovações dos projetos lega
aos órgãos pertinentes, principalmente DMAE e DEP.
 
- O responsável pela aprovação do projeto arquitetônico junto a prefeitura, optou em não 
entrar com as alterações existentes no mesmo neste momento e sim somente aprovar estas 
junto a prefeitura no final do empreendimento em caráter de observações pós vistoria SMOV.
 
- Foi entregue à I9 pelo setor financeiro da Vortex uma planilha impressa com o fluxo mensal 
financeiro das item de material e MO já contratados para o respectivo empreendimento.
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o Cronograma final do Empreendimento Platinum software MS 
Project. Foi discutido os principais itens do cronograma. A data fim da obra ficou inicialmente 

Foi apresentado o espaço no site da I9 Engenharia & Consultoria, o espaço destinado aos 
clientes, onde estes tem acesso as informações dos empreendimentos de sua empresa 
gerenciados pela I9, através de uma senha individual. Informações tais como atas de reunião, 
relatórios fotográficos, cronogramas, imagens publicitárias, dentre outras. 

A Arquiteta Rafaela ficou de nos passar as imagens publicitárias do empreendimento 
Platinum para serem publicadas no site da I9, no campo clientes. 

Foi avaliadas as respostas das empresas envolvidas nas aprovações dos projetos legais junto 
aos órgãos pertinentes, principalmente DMAE e DEP. 

O responsável pela aprovação do projeto arquitetônico junto a prefeitura, optou em não 
entrar com as alterações existentes no mesmo neste momento e sim somente aprovar estas 

no final do empreendimento em caráter de observações pós vistoria SMOV. 

Foi entregue à I9 pelo setor financeiro da Vortex uma planilha impressa com o fluxo mensal 
financeiro das item de material e MO já contratados para o respectivo empreendimento. 
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Engº Rodrigo 
 
Engº Maurício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


