ATA Nº. 315

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove as treze horas e trinta
minutos, reuniram-se na sede do Consórcio Itá, os membros da diretoria, profissionais
da cidade de Itá e associados que abaixo são nominados para a oitava reunião do ano
para tratar os seguintes assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2 – FMDD; 3 – EXPO
2019; 4 – Avaliação da visita técnica em Itá/SC; 5 – Visita a feira
CONSTRUSUL/CASACOR-RS; 6 – participação no CEP. Após a apresentação de
todos os presentes, a Arquiteta Carina falou sobre as reuniões que ocorreram
referente ao projeto do FMDD e sobre a prorrogação de prazo do Edital que foi
publicado, já que houveram poucas inscrições de alunos. Sobre a Expo Concórdia
2019 que ocorrerá de 06 a 15 de setembro, o Eng. Rafael explicou como será a
participação da AECOM, com os estandes que serão situados no mezanino do Espaço
Multiuso e as palestras que serão realizados no local. A Arquiteta Silvana comentou
sobre a nova pesquisa sobre o curso “Arquitetando seu Negócio”, a qual teve 29
interessados, demonstrando a viabilidade de realização do mesmo. Foi encaminhado
ao CAU para a comissão de ensino e formação para aprovação. A Eng. Talitha relatou
sobre a visita a Construsul, realizada nos dias 02 e 03 de agosto em Porto Alegre,
onde na oportunidade estiveram também visitando o túnel de vento da UFSC, o museu
de Ciência e Tecnologia da PUC e a Casa Cor. A Eng. Carla relatou a importância da
parceria com a AEAO (Associação de Engenheiros e Arquitetos do Oeste), e que
devemos manter para outras atividades conjuntas. O Eng. Rafael relatou como foi a
sua participação no CEP estadual em Florianópolis, discorrendo um pouco sobre o
funcionamento da votação das propostas e eleição dos delegados para a etapa
nacional. Como último item de pauta, foi realizada pelos presentes uma avaliação da
visita realizada na manhã deste dia com a reunião descentralizada, que de maneira
geral foi considerada muito proveitosa e deve ser repetida. O Eng. Rafael também
repassou o convite do CREA Jr ao Encontro Regional que acontecerá no final do mês
de agosto no IFC Concórdia.
Nada mais a declarar, encerro a presente ata.
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