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ATA Nº. 309 

Ao decimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as dezoito horas e 

quarenta e cinco 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 segunda reunião do ano para tratar os seguintes assuntos: 1 – 

Leitura da ata anterior; 2 - VIII Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense; 3 - EXPO 

Concórdia; 4 - Votação Cursos 2019 e 5 - Seminário AEAO Chapecó. Após a leitura da ata 

anterior, iniciamos a reunião deixando registrado a alteração do horário das reuniões, que 

passará a ser todas as segundas terças-feiras de cada mês, com início as dezoito horas e 

trinta minutos. No que se refere a VIII Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense, que 

acontecerá durante mês de março foram ouvidas sugestões dos presentes sobre a 

participação, ou não, da entidade neste evento. Os presentes aprovaram de acordo, e se 

formou –se uma comissão para afinar este assunto, formada pelo Eng. Rafael, Eng. Daniel, 

Enga. Marilu e Enga. Jéssica. No dia de amanhã a Enga. Marilu participará de uma reunião 

junto ao Comitê do Rio Jacutinga, confirmando a participação da AECOM, e trará mais 

informações ao grupo. A Arq. Fernanda explanou a todos sobre as decisões tomadas a 

respeito da participação da entidade na EXPO Concórdia, onde ficou definido que a 

entidade irá realizar um evento com uma abordagem com foco na valorização profissional, 

com espaço para workshops, para sanar dúvida técnicas e discussões sobre acessibilidade, 

além disse dispor espaço para os associados exporem seus trabalhos. Será feita uma 

reunião com os sócios interessados no dia dezoito as dezoito e trinta horas, e o convite será 

via grupo do whatsapp. Quanto a votação dos cursos 2019, foi feita uma tempestade de 

ideias entre os presentes e elencadas várias opções que farão parte de um formulário de 

pesquisa, que será enviado aos associados via e-mail. No que se refere sobre o seminário 

da AEAO no dia dezesseis de março será formado uma comissão da AECOM para 

prestigiar o evento. Posteriormente será vista a melhor forma para deslocamento destes 

profissionais. Como assuntos gerais o presidente Eng. Rafael trouxe ao conhecimento de 

todos, duas propostas de marketing as quais não foram aprovadas de momento. Na sexta-

feira passada a entidade foi convidada a fazer uma explanação sobre o seu papel junto a 

classe na FACC, esta apresentação será feita pela Enga. Carla. O Eng. Daniel fez o convite 

aos presentes para participação da Audiência Pública do Diagnóstico Sócio Ambiental, que 

acontecerá no dia de amanhã Centro de Evento as dezenove e trinta horas, e na quinta 

também as dezenove e trinta, na Câmara de Vereadores, sobre a Alteração de Zoneamento 

para área industrial. A Enga Carla comentou que para o curso de Auditoria e Perícias em 

obras, totalizou com vinte e cinco profissionais, e o mesmo acontecerá dias catorze, quinze 

e dezesseis de fevereiro. 
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Novos sócios foram apresentados: Engenheiros Civis Fernanda Cordeiro, Tainan Marcel 

Dallagrave, Tais Vicenzi Schneider, Eduardo Panzera Forner, os quais foram aprovados 

pelos presentes. 

Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 

Rafael Leão 

Carla Grando 

Daniel Faganello 

Daniela Stringhini 

Denilson Kroetz 

Fernanda Pozza Zanotti  

Franciele De Souza Teixeira Bervian 

Jackson Luiz Da Silva 

Jessica Andressa Cossmann 

João Luiz Floriani 

Letícia Balena 

Marilu Matiello 

Nayana Gemelli Schreiner 

Silvana Maria Hall 

Talitha Dal Pra 

Wilian Konogray 


