
 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da  
Associação Catarinense de Engenheiros Florestais ACEF. 

Ao nono dia do mês de fevereiro de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os 
associados da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais - ACEF, na sala 212 do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, sito na Rua Dr. 
Guilherme Gemballa nº 13, bairro Jardim América na cidade de Rio do Sul/SC. Procedeu-se a 
primeira chamada às 9:30h e segunda chamada às 10:00h, quando foi dado início à 
Assembleia. O Presidente em exercício da ACEF Erwin Hugo Ressel Filho deu as boas-vindas 
aos presentes e ressaltou a importância do evento. Estavam presentes os seguintes 
Engenheiros Florestais membros da ACEF: Erwin Hugo Ressel Filho – Presidente em exercício 
da ACEF, Alcir José Testoni – Presidente Licenciado da ACEF, Renato Moreira de Faria – 
Secretário Geral em exercício, Carlos Alberto Michels – 2º Secretário, André Leandro Richter – 
1º Tesoureiro licenciado; Joselito Lovato – 2º Tesoureiro, Glaucia Gebien, Conselheira do 
CREA-SC representante da ACEF na CEEF, Elizângela Bortoluzzi, Vice-conselheira do CREA-
SC representante da ACEF na CEEF, Maria Rosa Cé, Presidente da AEFSul, além dos 
engenheiros florestais Heiko Budak, Rafael de Paula Dias, Jean Carlos Ewald e Rafael Kiefer . 
O Secretário Geral em exercício Renato Moreira De Faria secretariando informou que houve 
um pedido de inversão da pauta previamente agendada devido à presença de representantes 
de representante da empresa F12 Comunicação que tinha outro compromisso profissional fora 
de Rio do Sul 0 deu início ao cumprimento da pauta na nova sequência.  1) Apresentação do 
novo Website da ACEF: O Sr. Marcelo Rossa, sócio da empresa F12 Comunicação fez a 
apresentação de sua empresa, carteira de clientes e projeção on line da proposta construção e 
manutenção do novo Website da ACEF, que passaria a ser mais atraente e intuitivo para o 
usuário e se utilizar de recursos mais atuais de softwares como o Word Press e de buscadores 
no portal Google, que passaria a ter login na área restrita para associados em dia com a ACEF, 
que a página na internet passaria a ser responsiva com interação com o desenvolvedor que vai 
gerenciar o novo “site”. Informou ainda que o novo “site” passa a oferecer outros serviços com 
metodologia do tipo “Encontre Aqui”, podendo estes espaços ser comercializados para 
anunciantes profissionais, empresas como a AGEMED, CREDCREA, MÚTUA e outras de 
forma a gerar recursos financeiros para a automanutenção do “site”, e também com 
disponibilização de links para outros aplicativos on line como o Facebook, Linkedin, Tweeter, 
Instagram e divulgação dos calendários de reuniões e das atividades da ACEF e demais AEFs 
e finalizando apresentou a proposta de sua empresa da prestação de serviços no valor de R$ 
370,00 mensais com direito a 12 inserções publicitárias por mês. Após a apresentação o Sr. 
Marcelo Rossa retirou-se e os presentes discutiram a proposta, ficando definido que o 
Secretário-Geral da ACEF será o responsável pela intercomunicação entre a Associação, 
associados, anunciantes e a empresa F12 Comunicação, que a Diretoria da ACEF apresentará 
uma contraproposta à empresa relativa ao valor dos serviços e que oferecerá espaços 
publicitários para a AGEMED, o CREDCREA a ACR, a MÚTUA e empresas e profissionais; 2) 
Proposição de convênio com Plano de Saúde: A Sra. Vanessa Tormen e Sra. Tatiane Bugatti 



 

 

da Agência de Rio do Sul da AGEMED Catarinense e em nome do gerente de Santa Catarina 
Sr. Fábio Fideles fez a apresentação da empresa com sede em Joinville, seu histórico, suas 
filiais em SC, RS, PR, MS, MT e DF e em implantação no ES, que atualmente é a 19ª maior 
operadora de planos de saúde e do seus planos de saúde individuais, empresariais, coletivos 
por adesão e Premium, plano dental, convênios de descontos com óticas e farmácias, a rede 
de profissionais, clínicas, hospitais, home care, remoções e que atende em todo país nos casos 
de urgência e emergência via convênio com todas as outras operadoras e SUS e citou seus 
principais clientes nacionais e entre as maiores 1.000 empresas e instituições de SC como a 
Fundição Tupy, Viação Catarinense, PMSC, SENGE, Gol Linhas Aéreas. Que a proposta 
empresarial com a ACEF é de plano coletivo (pelo CNPJ da ACEF) com disponibilização das 
versões de planos individuais que a ACEF optar para os associados dentre os 52 oferecidos 
pela AGEMED, que o contrato prevê a reversão de 2% do valor das mensalidades para a ACEF, 
que a cobrança das mensalidades é por CPF de contratante, que a ACEF não tem 
responsabilidade financeira solidária com os profissionais contratantes e que a adesão dos 
profissionais contratantes usufruem das seguintes carências: a) adesão sem carência de 
saudáveis buscados pela AGEMED; b) adesão com carência de 2 anos de portadores de 
doenças e lesões preexistentes para exames e cirurgias; e c) migração com carência cumprida 
em outra operadora de 6 meses para portadores de doenças e lesões preexistentes e para 
parto. Após a apresentação e retirada das senhoras Vanessa e Tatiane os presentes discutiram 
a proposta, ficando definido que o Presidente será o responsável pela intercomunicação entre 
a ACEF a operadora AGEMED e que serão providenciadas as alterações em seu Estatuto para 
atender os requisitos para assinatura de um contrato de prestação de serviços de saúde aos 
associados em dia com a ACEF e que será divulgado nas redes sociais e na página da internet 
da ACEF quando se concretizar o convênio ACEF-AGEMED; 3) Prestação de contas do 
exercício 2018: O Engº. Florestal discorreu sobre as atividades do ano de 2018 onde elencou 
a 1ª reunião com a posse da Diretoria em 24/02/2018, os cursos sobre operação do SINAFLOR 
em 24, 25 e 27/09/2018, o Chamamento Público 002/2018 em 31/10 e 01/11/2018 e 
30//11/2018, XIII Simpósio Florestal Catarinense em 12 a 14/11/2018; Reuniões conjuntas da 
ACEF com as Associações estaduais e a CEEF/CREA-SC no interior do Estado em 10/03, 
13/07 e 28/09; Reunião comemorativa ao Dia do Engenheiro Florestal em 13/07/2018; Onze 
reuniões da CEEF/CREA-SC em Florianópolis com análise/consulta de 210 processos; 
Reunião com a Comissão da Baleia Franca em Garopaba em 17/05/2018; Reunião com a 
equipe de transição do Governador eleito Moisés para apresentação de proposta de criação do 
Instituto Florestal Catarinense em 11/12/2018; Reunião do CONSEMA em Florianópolis para 
discussão de assuntos relativos à responsabilidade técnica de serrarias móveis e lavras de 
pedreiras de pequenos portes; Reunião com o Grupo de Trabalho da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tubarão em 14/04/2018; Reunião em Madri-Espanha com o Comitê do Projeto ProSilva Pan 
Européia em 20/06/2018; Reuniões do CONDEMA em Rio do Sul, em Gaspar e em 
Massaranduba; Reunião da Câmara Técnica Nacional da Erva Mate em Brasília em 13/08/2018 
; Quatro reuniões no CONFEA para discussão do Ato Normativo nº 01/2017 em Brasília; 



 

 

Atualização do site www.acef.org.br; Entrega de carta ao Governador eleito justificando e 
solicitando a criação do Instituto Florestal Catarinense; Entrega de carta ao Presidente Eleito 
justificando e solicitando a criação do Ministério do Desenvolvimento Florestal. Em seguida o 
Engenheiro André Leandro Richter, apresentou o balancete financeiro do exercício 2018 a 
todos os presentes e não houve questionamentos. Explanou que toda movimentação é feita 
através de controles contábeis e que a Associação ainda se encontra em dificuldades devido à 
interrupção de programas de suporte do CREA/SC bem como os 10% da ART. 4) Planejamento 
de atividades para 2019: O Engenheiro Florestal André Richter discorreu sobre as sugestões 
de propostas de ação para 2019, a saber: reeditar os eventos de 2018; Executar cursos e 
termos de cooperação técnica em parcerias com a ACIF, EMBRAPA e outras entidades sobre 
a Lei nº 12.651 – Novo Código Florestal; Plano de Manejo Simplificado de Nativas em pequenas 
propriedades; XIV Simpósio Florestal Catarinense em Lages em conjunto com a ACR e o Curso 
de Engenharia Florestal da UFSC-Curitibanos e do XV Simpósio Florestal Catarinense em 2020 
em Blumenau em conjunto com a FURB no 25º aniversário de seu curso de Engenharia 
Florestal; Indicação para o CONFEA do Engenheiro Florestal Etsuro Murakami para receber a 
Medalha de Profissional do Ano e do falecido Prof. Jorge Müller para inscrição no Livro de Ouro 
do CONFEA; Indicação para receber a premiação da ACEF para Engenheiro Florestal do Ano, 
Engenheiro Florestal in memoriam, Empresa Florestal do Ano e Destaque Florestal do Ano; 5) 
Assuntos gerais: O Presidente Alcir José Testoni explanou sobre suas ideias de 
recadastramento de associados, de campanha de atração de profissionais para se filiarem e 
colocarem suas anuidades em dia tais como isenções e descontos de taxas de inscrição em 
cursos, treinamentos e eventos e a contratação de plano de saúde da AGEMED para os 
associados adimplentes. Nada mais havendo a tratar o Presidente em exercício Erwin Hugo 
Ressel Filho deu a Assembleia Geral Ordinária por encerrada as 13hs e eu, Renato Moreira De 
Faria, Secretário-Geral em exercício lavrei a presente Ata que segue assinada pelo Presidente 
e pelo Secretário-Geral. 

 

 

 

 

Erwin Hugo Ressel Filho 
Presidente em exercício 

 Renato Moreira De Faria 

Secretário-Geral em exercício 

 


