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ATA Nº. 310 

 

Ao decimo segundo dia do mês de março 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 terceira reunião do ano para tratar os 
seguintes assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2 - Definição do local e data dos 
Outdoors; 3 - Semana Acadêmica da Engenharia Civil da FACC; 4 - Listagem de 
sócios; 5 - Curso AEAO; 6 - Expo 2019; 7 - Pesquisa de cursos 2019; 8 - Relatos de 
representações; 9 - Programação da semana da água: visita técnica e debate 
diagnóstico. Após feita a leitura da ata anterior, a secretaria Kissiane apresentou o 
resultado da pesquisa de Cursos 2019, e os presentes decidiram prorrogar o prazo 
de votação para mais um mês. Sobre o local e data dos outdoors ficou definido que 
o primeiro será fixado no dia dezenove de agosto e será direcionado para divulgação 
da participação da entidade na EXPO Concórdia 2019, o outro será em homenagem 
ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto e deverá ser fixado a partir do dia quatro de 
dezembro. Quanto a visita técnica da programação da semana da água ficou 
definido que a entidade arcará com metade dos custos da viagem, bem como 
definido o grupo que irá participar. Na ocasião será promovida uma discussão sobre 
o Diagnóstico Sócio Ambiental que foi apresentado pela prefeitura em audiência 
pública; este debate que acontecerá no mini auditório da UNC no dia vinte e um de 
março as dezenove e quinze horas. A apresentação do material relativo a este 
assunto será feita por uma equipe de profissionais da prefeitura e depois aberto para 
troca de ideias entre os presentes. Relativa a Semana acadêmica da Engenharia 
Civil da FACC a entidade foi convidada a apoiar o evento, e está sendo aguardada 
definição da data em que o mesmo acontecerá. Sobre a listagem de sócios a Eng. 
Jéssica deu algumas sugestões para preenchimento da galeria de profissionais, no 
sentido de melhorar a qualidade das informações divulgadas. Para o momento será 
solicitado aos profissionais individualmente que encaminhem suas fotos e um breve 
currículo profissional. Futuramente será pensado em fazer um formulário para que 
quando do preenchimento do boleto de anuidade os profissionais possam atualizar 
suas informações. No que diz respeito ao curso da AEAO foi formado um grupo de 
cinco profissionais que irão até Chapecó participar deste evento. Sobre a expo foi 
explanada a ideia da participação da AECOM nesta feira e solicitado aos presentes, 
sugestões de temáticas para a realização dos workshops, com intuito movimentar o 
espaço da entidade. A eng. Carla explanou a apresentação da AECOM para os 
formandos do curso de engenharia civil da FACC, e o eng. Rafael participou de 
reunião de inspetoria do CREA abordando assuntos como a ausência de datas para 
editais de liberação de recursos, dificultando o planejamento das entidades e 
também sobre o diagnostico sócio ambiental. Ainda fomentou a associação dos 
inspetores em suas respectivas entidades de classe. A eng. Talitha trouxe propostas 
de parcerias que poderão ser firmadas entre a UNOCHAPECÓ e o IPOG com 
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descontos para os associados da AECOM. O material será avaliado no decorrer da 
semana e avaliado se os percentuais ofertados são interessantes para a entidade. 
Novos sócios foram apresentados: Engenheiros Civis Laudicéia Cristina Alves, 
Eliane Signor, Eduarda Biffi e Cristian Thomaz da Silva. Arquitetos e Urbanistas 
Gabriela Elisa Lazzarin, Priscila Spegiorin, Rosangela Turatto Wilhner, Douglas 
Marcel da Silva e Bruna Port Jora. Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 
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