
 

Ata Reunião 

DATA DA REUNIÃO 07/05/18 – 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  

 
- Não ocorreu a Reunião equivalente a semana 6
ao feriado do dia 01/05 
 
- Ficou acertado de atualizarmos o cronograma da obra, no MS Project, para a data de término 
da mesma no dia 30/01/19. 
 
- Foi discutido alguns itens referente ao orçamento do centro comercial Fernando Ferrari de 
cachoeirinha, realizado pela I9, no intuito de
o valor proposto pelo proprietário do prédio.
 
- Ficou acertada a agilização da entrega da Loja nº 2 para a Imobiliária correspondente. Para tal 
será executado um fechamento na mesma com comprimento máximo 
disponibilizando assim uma área de 7,0 x 4,80 m = 33,60 m² para a imobiliária. Também ficou 
acertado a execução de uma banheiro provisório para utilização da loja e um fechamento na 
porta de entrada da mesma de tapume acima da porta de vidro
 
- Foi acertada a pintura da laje do térreo de preto e paredes de branco, preparando assim o 
acesso à obra dos clientes que visitarão o apartamento decorado que está sendo executado no 
apto 304 do referido empreendimento. 
 
- 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 reuniã
relatórios fotográficos, cronogramas, imagens publicitárias, dentre outras.
 
- A Arquiteta Rafaela enviou as imagens publicitárias do empreendimento em questão e estas 
já foram inseridas no site da I9, conforme combinado na reunião passada.
 
_ O Rafael do setor financeiro ficou de em=enviar para a I9 todos os contratos já firmados para 
a execução destes empreendimento, tanto de material como de mão de obra, afim da I9 ter 
acesso aos escopos e valores contratados. 

Ata Reunião – I9 Eng. & Consultoria. eVortex Arquitetura 
 

Empreendimento Platinum
 

Semana 7 
Escritório VortexArquitetura 

/Mauricio 

ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Pla

Empresa / Departamento
I9 Engenharia 
I9 Engenharia 
Vortex Arquitetura 
Vortex Arquitetura 
Vortex Arquitetura 
Escritório Arquitetura Externo 

Não ocorreu a Reunião equivalente a semana 6, a qual seria realizada dia 30/04/18, devido 

Ficou acertado de atualizarmos o cronograma da obra, no MS Project, para a data de término 

orçamento do centro comercial Fernando Ferrari de 
cachoeirinha, realizado pela I9, no intuito de otimizarmos os custos deste visando alcançarmos 
o valor proposto pelo proprietário do prédio. 

Ficou acertada a agilização da entrega da Loja nº 2 para a Imobiliária correspondente. Para tal 
será executado um fechamento na mesma com comprimento máximo de 7 m de loja, 
disponibilizando assim uma área de 7,0 x 4,80 m = 33,60 m² para a imobiliária. Também ficou 
acertado a execução de uma banheiro provisório para utilização da loja e um fechamento na 
porta de entrada da mesma de tapume acima da porta de vidro a ser instalada na mesma. 

Foi acertada a pintura da laje do térreo de preto e paredes de branco, preparando assim o 
acesso à obra dos clientes que visitarão o apartamento decorado que está sendo executado no 

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. 

enviou as imagens publicitárias do empreendimento em questão e estas 
já foram inseridas no site da I9, conforme combinado na reunião passada. 

do setor financeiro ficou de em=enviar para a I9 todos os contratos já firmados para 
a execução destes empreendimento, tanto de material como de mão de obra, afim da I9 ter 

 

I9 Eng. & Consultoria. eVortex Arquitetura –  

Empreendimento Platinum 

ngenharia no Empreendimento Platinum 

Empresa / Departamento 

Responsável Status 

Ficou acertada a agilização da entrega da Loja nº 2 para a Imobiliária correspondente. Para tal 

acesso à obra dos clientes que visitarão o apartamento decorado que está sendo executado no 

 
Engº Rodrigo 
 
Engº Maurício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


