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ATA Nº. 313 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de junho 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 – Edital CREA; 3 - Reunião/visita a UHE Itá – 10/08; 4 - 

Participação eventos/conselhos/reuniões; 5 - Evento entidade Oeste; 6 - 13º 

Congresso estadual de profissionais; 7 - EXPO Concórdia 2019; 8 - Brindes AECOM. 

Após feita a leitura da ata anterior, o Eng. Rafael comentou que o edital do CREA, 

para o qual a entidade encaminhou quatro propostas ainda não foi liberado, e deve 

ser divulgado em breve. A Arq. Silvana esteve conversando com o pessoal da Usina 

Hidrelétrica de Itá sobre uma visita técnica no local, onde na mesma oportunidade 

será realizado a reunião mensal da entidade. Existe um limite de até vinte pessoas 

para a visita, portando será feito o convite através do grupo de WhatsApp, onde será 

solicitado para os interessados deixarem o nome. Será orçado um micro-ônibus para 

o deslocamento, sendo que a visita teria início as 8h. Um grupo de profissionais da 

entidade participou do I Fórum Energias Renováveis em Xanxerê, o qual foi bastante 

proveitoso por se tratar de um tema bastante atual e de relevância. Foi feita a 

divulgação a entidade junto a FACC, na III Semana Acadêmica da Engenharia Civil, 

pela Arq. Daniela e pela Eng. Talitha. A Eng. Letícia participou de uma reunião da 

inspetoria junto ao CREA, divulgando as atividades desenvolvidas pela AECOM. A 

Arq. Nayana esteve participando de uma reunião do CMDU, representado a entidade 

e a Eng. Marilu esteve participando da reunião do Comitê do Rio Jacutinga. Quanto 

ao evento Entidade Oeste, o mesmo será discutido na próxima reunião. O 13º 

Congresso Estadual de Profissionais será realizado no dia vinte e cinco e estão 

convidados profissionais tanto da engenharia quanto da arquitetura, aonde poderão 

ser levadas as demandas da região quanto a temática “Estratégias da Engenharia e 

agronomia para o desenvolvimento regional”. No dia dezoito as dezoito horas será 

realizada uma reunião junto a inspetoria do CREA para uma reunião preparatória. No 

que diz respeito a EXPO, a entidade utilizará o mezanino do espaço multiuso ao invés 

do auditório do centro de eventos. Apesar do espaço ser menor, a questão da 

localização foi o fator decisivo pela mudança do espaço. A Eng. Marilu sugeriu que a 
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entidade providencie alguns brindes para quando participar de algum evento, e será 

feito uma cotação de opções. Novos sócios foram apresentados: Engenheira Civil 

Tatiane Isabel Hentges. A mesma foi aprovada. O LIONS pediu doação de um brinde 

em prol da APAS, foi decidido que será doado um liquidificador. Nada mais a declarar, 

encerro a presente ata. 
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