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ATA Nº. 311 

 

Ao nono do mês de abril 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 quarta reunião do ano para tratar os seguintes 

assuntos: 1. Leitura da ata anterior; 2. Pesquisa Cursos 2019; 3. Assuntos da 

Tesouraria; 4. Feira da CONSTRUSUL, em Porto Alegre; 5. Avaliação da visita 

técnica da SIMAE; 6. Avaliação do evento – Diagnostico Socioambiental Rio dos 

Queimados; 7. Projeto FMDD; 8. Assuntos Gerais.  Após feita a leitura da ata 

anterior foi apresentado o resultado da pesquisa de cursos de 2019. Participaram da 

votação um total de 41 profissionais, sendo que os quatro primeiros cursos mais 

votados foram: Tratamento e Patologia em Estruturas, Projetos de Movimentação de 

Terra e Contenção de Taludes, Análise Estrutural voltado ao Eberick e Gestão de 

Obras. Já foram definidos os coordenadores de cada curso, ficando de acordo com 

a ordem de títulos listada a acima os seguintes profissionais, Eng. Carla, Eng. Rafael 

e Jéssica, Eng. Tiago e Eng. Talitha. A intenção é já montar os projetos de cursos, 

com orçamentos, para que na hora que abrirem os editais de captação de recursos 

do CREA os mesmos já possam ser cadastrados. O Eng. João explanou sobre as 

dificuldades em efetuar pagamentos via aplicativo pela conta que a entidade 

mantém junto à Caixa Econômica Federal, e a sugestão é tentar mudar a instituição 

bancária para o banco do Brasil. Será avaliada esta possibilidade e depois 

explanada aos demais. Será também avaliada a possibilidade de cadastrar um 

banco cooperativo no lugar destes bancos oficiais cadastrados. A Eng. Talitha 

explanou os orçamentos já captados relativos ao transporte para a visita para a 

CONSTRUSUL que acontecerá em julho. A entidade irá custear 50% do valor do 

transporte para sócios AECOM e para não sócios será cobrado o valor integral. 

Hospedagem ficará por conta de cada profissional. Será também estudada a 

possibilidade de incluir visita a CASA COR Porto Alegre na mesma oportunidade. 

Serão feitos mais orçamentos para chegar num valor aproximado e ver o interesse 

dos sócios em participarem da visita através do grupo de WhatsApp. Sobre a 

avaliação da visita Técnica da SIMAE, os profissionais presentes que participaram 

explanaram a quão enriquecedora foi a experiência. Foram apresentadas imagens 



Página 2 de 3 
 

da visita. Quanto ao evento do Diagnóstico Sócio Ambiental que aconteceu junto a 

UNC, este também teve uma avaliação muito positiva, pois teve uma abordagem 

mais clara sobre o diagnóstico em si, com uma discussão mais abrangente sobre o 

tema. Sobre o projeto do FMDD será necessária uma atualização de valores para a 

viabilização do mesmo. Ainda não foi definida a data da assinatura do mesmo. O 

Eng. Rafael explanou alguns informes vindos do CREA, onde tivemos nossa 

prestação de contas da entidade aprovadas, tornando a AECOM habilitada para 

participar de editais de captação de recursos. Sobre o edital de chamamento público 

há notícias de que em trinta dias será aberto, aonde terá previsão de serem 

liberados trezentos mil reais, distribuídos entre quarenta e três entidades.  A 

entidade participou de uma palestra do CREA junto a UNC, onde teve a 

oportunidade de divulgar a entidade para as turmas de engenharia civil e sanitária 

ambiental. A Arq. Daniela trouxe o assunto de que a coordenadora do curso de 

arquitetura da FACC gostaria de auxílio da entidade para promover uma palestra de 

ética para os estudantes. Será conversado com a Arq. Silvana para tentar viabilizar 

algo neste sentido. Alguns associados participaram do evento promovido pela 

AEAO, e relataram sobre a experiência. A Eng. Jéssica participou de uma reunião 

da Comissão da defesa Civil e ela será substituta a partir de agora como suplente 

desta comissão. Novos sócios foram apresentados: Arquiteta e Urbanista Gisele 

Loli, e Engenheiro Civil Luciano Guerra. 

Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 

 

Carla Grando 

Daniela Stringhini 

Fernanda Pozza Zanotti 

Jessica Andressa Cossmann 

João Luiz Floriani 

Letícia Balena 

Luciano Guerra 

Marilu Matiello 
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Nayana Gemelli Schreiner 

Rafael Leão 

Tais Schneider 

Talitha Dal Pra 


