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ATA Nº. 312 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio 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 - Projeto FMDD; 3 - EXPO 

Concórdia 2019; 4 - Proposição de Reunião Arquitetos - Questões éticas 

acadêmicos; 5 - Palestra recuperação de estruturas; 6 - Curso arquitetando o seu 

negócio; 7 - SEAI – Evento Energias Renováveis; 8 - III Semana acadêmica da 

Engenharia Civil da FACC. Após feita a leitura da ata anterior a Eng. Carla explanou 

sobre o projeto do FMDD no qual a entidade recebeu um ofício solicitando algumas 

alterações dos orçamentos fornecidos como base para a média de valores, bem 

como com a profissional que será coordenadora do projeto. Será solicitado junto a 

prefeitura maiores esclarecimentos para avaliar se ainda é viável a participação da 

entidade. Sobre a EXPO Concórdia 2019, a comissão da AECOM responsável pela 

participação da entidade no evento irá enviar um ofício para o município solicitando 

a qual a possibilidade de a prefeitura fornecer a infraestrutura para os stands de 

forma gratuita, e tendo esta resposta definir junto a diretoria e profissionais de que 

forma conduzir o assunto. A Arq. Daniela explanou o interesse da FACC em no 

início do mês de agosto a entidade auxiliar na promoção de um debate/ palestra 

sobre ética junto aos estudantes do curso de arquitetura, possivelmente trazendo um 

advogado para explanar as responsabilidades civis de estudantes estarem ofertando 

serviços de arquitetura sem estarem formados. Serão conversadas com as 

universidades, FACC e UNC para afinar datas para a realização deste evento e 

solicitada parcerias com o CAU e CREA. Um representante da empresa Viapol 

procurou a entidade para a realização de uma palestra de recuperação de 

estruturas. Será programada uma data e visto com a empresa para viabilizar a 

mesma, possivelmente como um workshop da EXPO Concórdia. A Arquiteta Silvana 

comentou sobre a possibilidade de trazer o curso “Arquitetando seu negócio”, que 

teria subsidio parcial do CAU e poderia ser realizado em Concórdia no segundo 

semestre do ano. Definiu-se por fazer uma consulta aos associados para fazer um 

levantamento de interessados, pois público mínimo é de 25 pessoas. O Eng. Rafael 
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falou sobre o I Forum Energias Renováveis, promovido pela SEAI que acontecerá 

em Xanxerê, o qual a AECOM é parceira, e participarão alguns membros da 

diretoria. O Eng. Rafael também fez a divulgação da III Semana Acadêmica da 

Engenharia Civil da FACC onde a AECOM foi apoiadora do evento. Silvana 

comentou a possibilidade de fazer a reunião mensal na cidade de Itá, incluindo a 

visita técnica na usina. Todos concordaram e como proposta ficou o dia 13 de julho 

a ser confirmado com o pessoal da usina. O Eng Daniel comentou sobre o 

andamento do assunto referente ao processo que trata das atribuições profissionais 

de engenheiros na área de elétrica, no CREA, a as discussões que aconteceram nas 

câmaras técnicas. 

Novos sócios foram apresentados: Estudante de Arquitetura e Urbanismo 

Julia Beatriz de Oliveira. 

Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 

 

Ana Beatriz Polli 

Carla Grando 

Daniel Faganello 

Daniela Stringhini 

Denilson Kroetz 

Fernanda Pozza Zanotti 

Jackson da Silva 

Jessica Andressa Cossmann 

João Luiz Floriani 

Letícia Balena 

Marilu Matiello 

Nayana Gemelli Schreiner 

Rafael Leão 
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Raquel Faccin 

Silvana Maria Hall 

Talitha Dal Pra 

Tiago Jonas Klein 

 


