
Ata de reunião extraordinária da ACEF - Associação Catarinense de Engenheiros 

Florestais. Ao décimo dia do mês de março de 2018, reuniram-se em reunião extraordinária 

os associados da ACEF – Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, no salão de 

eventos da Pousada Lagoa Encantada, sito à Estrada Geral Ferrugem, nº 2924, no município 

de Garopaba/SC. Procedeu-se a primeira chamada às 9:45h e segunda chamada às 10:00h, 

quando foi dado início a reunião. O Presidente da ACEF Alcir José Testoni deu as boas-

vindas aos presentes e ressaltou a importância do evento. O Secretário Geral Giovani 

Lazzarotti secretariando a reunião deu início ao cumprimento da pauta. Estavam presentes os 

seguintes Engenheiros Florestais membros da ACEF: Alcir José Testoni - Presidente da 

ACEF, Erwin Hugo Ressel Filho – Vice-Presidente da ACEF, Giovani Lazzarotti – Secretário 

Geral, Renato Moreira de Faria – 1º Secretário, Carlos Alberto Michels – 2º Secretário, André 

Leandro Richter – 1º Tesoureiro; Przemyslaw Jan Walotek – Suplente do Conselho Fiscal, 

Glaucia Gebien, Conselheira do CREA/SC representante da ACEF na CEEF, Elizângela 

Bortoluzzi, Vice-conselheira do CREA/SC representante da ACEF na CEEF, e Maria Rosa 

Ce. 1) Definiu-se que o website da ACEF (www.acef.org.br) passará por uma reformulação 

para que fique mais atraente e intuitivo para o usuário; o Presidente Alcir já solicitou 

propostas e orçamentos que serão analisados para a contratação do serviço de construção e 

manutenção do website; os custos deverão ser arcados por uma empresa patrocinadora; será 

verificada a reformulação da página da ACEF na rede social Facebook para utilizá-la em favor 

da associação, e ainda a possibilidade de uso de ferramentas para alavancar os acessos ao 

website da ACEF;  o Engº Erwin Hugo Ressel Filho ficou responsável pelas tratativas 

referentes ao assunto. 2) Foi proposta a realização de uma reunião extraordinária da CEEF 

(Câmara Especializada de Engenharia Florestal) do CREA/SC no município de Curitibanos, 

região central do estado, para qual serão convidados além dos conselheiros, os presidentes e 

vice-presidentes de associações de engenheiros florestais regionais, diretores e inspetores 

das inspetorias do CREA/SC, aprovou-se a realização da reunião, devendo-se apenas definir 

as datas mais adequadas, se 25 e 26 de maio ou 13 e 14 de julho, o Presidente Alcir José 

Testoni ficou responsável por esta ação. 3) Definiu-se que será realizado um recadastramento 

de associados da ACEF, a fim de atualização de informações e como forma de aproximação 

dos associados das ações promovidas pela associação, optou-se pela criação de um 

formulário on line, a ser desenvolvido com a ferramenta Google Forms, a ser enviado aos 

engenheiros florestais do estado de SC, através de e-mail e aplicativo de mensagens 

whatsapp, Giovani Lazzarotti e Elizângela Bortoluzzi ficaram responsáveis por esta ação. 4) 

André Leandro Richter apresentou a proposta de parceria com a empresa de Planos de 

Saúde Agemed, como benefício aos associados e à ACEF, será verificado se a parceria pode 

se dar com o atual estatuto da associação, que prevê associado institucional, ou se haverá 

necessidade de alteração estatutária; será analisada a necessidade de alterações 

estatutárias, para posterior formalização e este serviço ser oferecido aos associados, André 

Leandro Richter ficou responsável por esta ação. 5) André Leandro Richter, Tesoureiro da 

ACEF, apresentou a prestação de contas, exercício 2017, na qual verifica-se que a 

associação se encontra sem dívidas, porém sem recursos para uso nas atividades, explanou 

que toda movimentação é feita através de controles contábeis e que a interrupção de 

programas de suporte do CREA/SC resultou em dificuldades de obtenção de recursos, o 

mesmo ficou responsável por enviar mensalmente o balancete financeiro para os membros da 

diretoria. 6) Discutiu-se formas de obtenção de recursos para a associação, através das 

mensalidades, estratégias para divulgação e busca por patrocínio, ações a serem 

desenvolvidas após a reformulação do website e recadastramento dos associados. 7) Serão 



verificadas as possibilidades de obtenção de recursos junto ao CREA/SC, através de 

chamamento público, bem como outras fontes de recursos, através de editais, responsáveis 

pela ação: Alcir José Testoni, Maria Rosa Ce e Przemyslaw Jan Walotek. 8) Será dado 

continuidade a parceria com empresas e promotoras de eventos para descontos em 

inscrições em cursos, treinamentos e eventos. 9) Para fins de divulgação e atração de novos 

associados, bem como a participação mais efetiva de membros, será montada uma lista de 

benefícios aos associados, Alcir José Testoni compilará o resultado de discussão a ser 

realizada no aplicativo de mensagens whatsapp. 10) Foi proposto que haja um retorno formal 

da representatividade dos membros da ACEF, representantes da associação nos CODEMAS 

(Conselhos Municipais de Meio Ambiente), Universidades, Inspetorias do CREA e na CEEF 

(Câmara Especializada de Engenharia Florestal), o que poderá ser efetuado na reunião 

extraordinária da CEEF, a ser realizada em Curitibanos. 11) Giovani Lazzarotti, apresentou 

sugestões oriundas de reunião da AEFVALE (Associação de Engenheiros Florestais do Vale 

do Itajaí), da qual é Presidente: possibilidade de parceria com instituições como a ACR 

(Associação Catarinense de Empresas Reflorestados) e FLOEMA (Central da Indústria da 

Madeira), será verificada a possibilidade de associação institucional da ACEF junto à ACR, 

Carlos Alberto Michels e Giovani Lazzarotti ficaram responsáveis pelo contato, através do 

Engenheiro Florestal Rolf Félix Jenichen Gieseler, associado da ACEF e membro da diretoria 

da ACR. 12) Realização do Simpósio Florestal Catarinense, tradicionalmente organizado pela 

ACEF, todos os presentes consideram importante e necessária a realização do Simpósio, 

porém, pela necessidade de antecedência e dedicação para organização e obtenção de 

recursos, decidiu-se por realizá-lo no ano de 2019. 13) Proposição de envio de ofício para 

prefeituras municipais apresentando a ACEF e AEFs, e o profissional Engenheiro Florestal e 

suas atribuições, bem como possibilidade de representantes da ACEF visitarem os prefeitos 

nos municípios mais representativos, André Leandro Richter ficou responsável por resgatar 

ofício e folder já utilizados para este tipo de propósito e repassar à diretoria, posteriormente 

será discutida estratégia para a ação. 14) Proposição para que a ACEF crie um grupo de 

trabalho para auxiliar na revisão do manual de fiscalização de Engenharia Florestal do 

CREA/SC, dando suporte à CEEF (Câmara Especializada de Engenharia Florestal), bem 

como no desenvolvimento de uma tabela de honorários, Glaucia Gebien e Carlos Alberto 

Michels ficaram responsáveis por coordenar estas ações. 15) Przemyslaw Jan Walotek 

apresentou o resultado de contatos que realizou pela ACEF junto a entidades europeias de 

Engenharia Florestal, em especial na Alemanha, onde de 12 ofícios enviados, houveram 2 

respostas: Convite da “Prosilva” para evento na Alemanha e viabilidade de convênio, será 

verificado a possibilidade de viabilização da ida de um integrante da ACEF no mês de junho 

para contato e viabilização de parceria. A Associação Alemã de Engenheiros Florestais 

também respondeu acenando com a possibilidade de parcerias e intercâmbios, Jan sugeriu 

convidar uma comitiva para viajar por SC, conhecer as diferentes florestas, apresentar o 

CREA/SC, a ACEF e outras instituições, será preparada uma minuta de agenda, Przemyslaw 

Jan Walotek ficou responsável pela continuidade das ações. 16) Elizângela Bortoluzzi 

solicitou orientação formal e esclarecimentos sobre a sua atuação como Conselheira Suplente 

junto à CEEF, como representante da ACEF, as quais foram repassadas pelo André Leandro 

Richter. Nada mais havendo a tratar o Presidente Alcir José Testoni deu a reunião por 

encerrada e eu Secretário Geral lavrei a presente ata que segue assinada pelo Presidente e 

Secretário Geral. 


