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ATA Nº. 314 

Ao nono dia do mês de julho 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, membros CREAJr e associados 

que abaixo são nominados para a quarta reunião do ano para tratar os seguintes 

assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2 – Editais CREA; 3 - Reunião/visita a UHE Itá – 

10/08; 4 - Evento entidade Oeste; 5 - 13º Congresso estadual de profissionais; 6 – 

Edital FMDD; 7 – Curso Arquitetando seu Negócio. Após feita a leitura da ata anterior, 

o Eng Rafael Leão solicitou aos membros do CREA Jr. se apresentarem, que foras as 

estudantes Ana Beatriz Polli, Camila Fernanda Santibanez e Milena Conte. A arquiteta 

Silvana falou sobre a vista do dia 10/08 à usina de Ita e reunião mensal que será 

realizada na mesma data. Falou também sobre o curso “Arquitetando seu negócio” 

que seria oferecido pelo CAU, com parte de subsídio. Conforme pesquisa realizado 

no grupo de sócios, tiveram somente 13 interessados sendo que seriam necessários 

no mínimo 25 participantes, no valor de R$ 380,00 por pessoa. Ficou definido que a 

Kissiane fará contato com outros possíveis interessados para avaliar a viabilidade de 

sua realização. A engenheira Jessica explanou a ideia da realização do “Evento 

Entidade Oeste”, comentando sobre como seria o formato do evento e as ideias de 

realização. Como seria um evento grande poderia ser iniciada a organização para ser 

realizada em outubro de 2020. Ficou combinado que algumas pessoas farão o contato 

com outras associações e com a Inspetoria do CREA/SC para avaliar o interesse. O 

Eng. Rafael relatou sobre as propostas enviadas ao CREA/SC com o objetivo de 

obtenção de recursos para realização de eventos (cursos e seminários) as quais não 

foram aprovadas. Comentou também que foi protocolado recurso com o objetivo de 

complementar a proposta, porém ainda não obteve a resposta. Essa situação causa 

preocupação com o andamento das atividades normais programadas, já que existem 

diversos eventos programados, e não há a previsão de entradas de recursos. Será 

realizada uma reunião complementar com alguns membros da diretoria para avaliar a 

situação financeira da associação mais detalhadamente e planejar ações futuras. A 

Eng. Marilu relatou sobre os debates que ocorreram no Congresso Estadual de 

Profissionais, os eixos temáticos e as propostas aprovadas. O Engenheiro Rafael foi 

eleito como delegado para participar do Congresso a nível estadual que ocorrerá nos 

dias 25 e 26 de julho em Florianópolis. A Eng Carla explicou que foi assinado o Termo 

de Cooperação com o FMDD e como serão as próximas etapas do projeto. Sobre a 

Expo 2019, o Eng Rafael falou sobre as últimas definições do espaço, que será o 

mezanino do multiuso e demais encaminhamentos que serão discutidos nos próximos 

dias. Novos sócios foram apresentados: Engenheira Civil Joana Finger Pasin 

Engenheiro Eletricista Fábio Roberto Secco, os quais foram aprovados por 

unanimidade. A estudante Ana Beatriz Polli falou sobre o Encontro Regional do CREA 

Jr que acontecerá no dia 24 de agosto, convidando e solicitando o apoio da AECOM  

Nada mais a declarar, encerro a presente ata. 
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Ana Beatriz Polli 

Camila Santibanez 

Carina Farias 

Carla Grando 

Denilson Kroetz 

Jackson da Silva 

João Luiz Floriani 

Letícia Balena 

Marilu Matiello 

Milena Conte 

Rafael Leão 

Silvana Hall 

Talitha Dal Pra 

Tatiane Isabel Hentges 

Tiago Jonas Klein 

Wilian Konogray 


