
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ACEF/SC 

 

Aos oitavo dias do mês junho do ano de dois mil e dezessete, na sala de 

reuniões da Câmara Especializada de Engenharia Florestal, na sede do CREA-

SC em Florianópolis, foi realizada reunião extraordinária da ACEF/SC - 

Associação Catarinense de Engenheiros Florestais de Santa Catarina, e 

AEFSUL Associação Engenheiro Florestal do Sul de Santa Catarina . Estavam 

presentes os seguintes membros: Engenheiro Florestal André Leandro Richter 

- Presidente da ACEF; Engenheiro Florestal Alcir José Testoni - Vice-

Presidente da ACEF; Engenheiro Florestal Dagoberto Stein de Quadros - 

Conselheiro Titular do CREA-SC; Engenheiro Florestal Robin Henrique Pasold 

- Conselheiro Titular do CREA-SC; Engenheiro Florestal Luiz Cláudio Fossati - 

Conselheiro Titular do CREA-SC; Engenheiro Florestal Antonio Stramosk e o 

Engenheiro Florestal Przemyslaw Jan Walotek. Inicialmente o Presidente da 

ACEF - Engenheiro Florestal André Leandro Richter, coordenador da reunião, 

agradeceu a presença de todos, iniciando a reunião relatando o difícil momento 

financeiro da entidade de classe em virtude da suspenção dos recursos do 

PEC - Programa de Educação Continuada, patrocinados pelo CREA/SC. – 

falaram sobre a prestação de conta da ACEF e AEFSUL.  

- Explanação do membro Jan a respeito de uma possível captação  de recursos 

junto a Alemanha . Discutido possíveis ,formas /locais de captação de recurso. 

- Sessão solene dos 40 anos, da  ACEF, resumida a um única dia, 26/10/17. 

- Explanação, Bikudo sugeriu premiar todos aqueles que auxiliaram no 

desenvolvimento  da ACEF, ficou encarregado de captar recurso junto as 

empresas da área para custear esta homenagem, ( placas / brindes ) 

- Montar  uma exposição histórica de ACEF, frente  a situação florestal 

estadual. Avanços  década á década no cenário florestal catarinense e 

brasileiro. 

- Jan citou que Santa Catarina  é o estado  que mais tem certificado junto ao 

IFSC, cerca de 30 comparado aos demais  estado brasileiro, e isto é visto com 

bons olhos frente ás certificadoras internacionais . Sugeriu solicitar  uma carta 

de felicitações  á FAO ,referente aos 40 anos  da Associação . 

- Sugestão de indicação dos nomes para comporem a diretoria da AEFSUL e 

ACEF, para eleições no final  do ano 2017. 

- Apoio da Florestal  ao candidato  para presidente do Crea, Julio Fiokoski, 

engenheiro civil e mecânico. 

- Debatido a confecções das tabelas de  honorário . 



- Abordada a DN or. da CEEF sobre o cadastro de pequenas  empresas de 

base  Florestal .  

- Supervisão, orientação  e assistência  Técnica . 

Nada mais havendo a tratar o Presidente André, coordenador da reunião deu a 

reunião por encerrada e eu Engenheiro Florestal Alcir José Testoni - Vice 

Presidente da ACEF/SC lavrei a presente ata que segue acompanhada da lista 

dos presentes. 

 

 


