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ATA Nº. 307 

Ao nono dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove as dezoito horas e trinta minutos, 

reuniram-se na sede da AECOM - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e 

Microrregião, os membros da diretoria e associados que abaixo são nominados para a 

primeira reunião do ano para tratar os seguintes assuntos: 1 – Leitura da ata anterior; 2- 

Planejamento das ações da entidade para 2019; 3 – EXPO CONCÓRDIA 2019. Após a 

leitura da ata anterior, o Eng. Rafael deu início a reunião explanando sobre as ações 

realizadas em 2018, bem como balanço financeiro e parcerias firmadas pela entidade. Em 

seguida, após a apresentação das ações, o Eng. Rafael solicitou aos participantes a 

discussão sobre os pontos negativos da entidade no ano de 2018. Entre vários pontos, o 

principal levantado foi a falta de participação ativa dos membros da diretoria em eventos e 

ações realizadas pela entidade. O Eng. Tiago explanou a importância de divulgar as ações 

realizadas pela AECOM, não somente para sócios, mas para a comunidade em geral, dando 

assim mais visibilidade à associação. Em seguida, todos os participantes apontaram o que 

desejam produzir, bem como objetivos a serem alcançados até o final de 2019. Entre as 

ações levantadas, o tema com maior explanação foi a da promoção de mais cursos e 

palestras, além da busca de novos sócios e maior divulgação da entidade. Criou-se um 

grupo de trabalho para definir dos detalhes finais do planejamento de 2019 que será 

composto pela Eng. Marilu, Eng. Jackson, Eng. Jéssica, Eng. Rafael e Eng. Leticia, Eng. 

Elton Polina. Em seguida a Eng. Leticia comentou sobre sua participação na reunião que 

ocorreu em dezembro de 2018 na Prefeitura Municipal de Concórdia para tratar sobre a 

EXPO 2019. Neste dia também se fez presente a Eng. Marilu. De acordo com a Eng. Leticia, 

será disponibilizado o tancredão para as áreas da Engenharia e Arquitetura. O espaço não 

terá custo, somente o da criação e montagem dos ambientes. A Eng. Marilu sugeriu que a 

AECOM participasse com eventos durante a programação da EXPO, como por exemplo, 

cursos e palestras. Além disso, sugeriu buscar parcerias com o CREA Jr, Agrocon, Mútua e 

CREA/SC, entre outras entidades. O Eng. Civil Tiago, sugeriu que essas palestras fossem 

realizadas dentro dos espaços criados pelo coordenador do evento. Em seguida, foram 

definidas as datas das reuniões mensais. Ficaram definidas para 2019 que as reuniões 

serão realizadas todas as segundas segundas-feiras de cada mês. A Eng. Civil Carla 

comentou sobre o curso de pericias e avaliações de obras que será realizado nos dias 14, 

15 e 16 de fevereiro de 2019.  

Novos sócios foram apresentados: Estudantes de Engenharia Civil Lucas Sauer de 

Rezende, Ivan Roberto Wrubel e Ricardo Augusto Golfe, Engenheiro Civil Rogger Deangelli 

Rossi Tortelli e Arquiteta e Urbanista Luana Marla Dall Agnol.  

Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 
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Carla Grando 

Elton Polina 

Jackson Luiz da Silva 

Jessica Cossmann 

Kissiane Tibolla Schiavini 

Leticia Balena  

Marilu Matiello 

Rafael Leão 

Talitha Dal Pra 

Tiago Jonas Klein 


