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ASSUNTO:Reunião de Feed Back - 8ª Semana de Acompanhamento pela I9 E

Allegri 

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

 

ATA DA REUNIÃO – Assuntos  

 
# Foi apresentado à Vortex os seguintes documentos de Planejamento conforme combinações 
da reunião passada e estratégia atual referente dos serviços a serem executados no mês de 
Maio, conforme fluxo financeiro disponível
 
- Cronograma Atualizado no Project do Térreo do Platinum, co
- Cronograma Atualizado no Project de todo empreendimento Platinum, com a data fim dia 
21/06/18. 
 
# Foi apresentado à Vortex os Relatório Fotográficos dos empreendimento Platinum e Allegri, 
No Allegri foi o primeiro relatório executado.
 
# Foi apresentado à Vortex um Modelo de Proposta Orçamentária para ser encaminhada aos 
Clientes Contratantes da Obra de Tramandaí. A I9 Engenharia ficou de adequar esta aos 
padrões da Vortex e enviar a mesma até a próxima quinta feira dia 17/05/18
 
- A I9 Engenharia ficou de enviar à Vortex uma planilha geral com as dúvidas e informações 
faltantes necessárias para a conclusão do Reorçamento do que falta ser realizado na obra
Platinum. O referido reorçamento já está em andamento e em fase de fin
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os seguintes documentos de Planejamento conforme combinações 
da reunião passada e estratégia atual referente dos serviços a serem executados no mês de 
Maio, conforme fluxo financeiro disponível 

Cronograma Atualizado no Project do Térreo do Platinum, com a data fim dia 05/06/18. 
Cronograma Atualizado no Project de todo empreendimento Platinum, com a data fim dia 

# Foi apresentado à Vortex os Relatório Fotográficos dos empreendimento Platinum e Allegri, 
cutado. 

# Foi apresentado à Vortex um Modelo de Proposta Orçamentária para ser encaminhada aos 
Clientes Contratantes da Obra de Tramandaí. A I9 Engenharia ficou de adequar esta aos 
padrões da Vortex e enviar a mesma até a próxima quinta feira dia 17/05/18. 

A I9 Engenharia ficou de enviar à Vortex uma planilha geral com as dúvidas e informações 
faltantes necessárias para a conclusão do Reorçamento do que falta ser realizado na obra do 

já está em andamento e em fase de finalização.  
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Engº Rodrigo 
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