
Como a AGEF se recuperou 
da inadimplência financeira?



Fundada em 16 de agosto de 1975, a Associação 
Gaúcha dos Engenheiros Florestais (Agef) escreve 

a sua história na base da superação e 
determinação de seus associados.



Histórico

- Na gestão de 2015-16 e 2017-18 a AGEF realizou uma 

renovação de sua diretoria;
- Houve a inscrição no chamamento público 2016 e 

2017. 
- No primeiro projeto a entidade previu a renovação 

da sua marca, com um símbolo único, cores, site da 
entidade e divulgação deste conteúdo.

- No 2º projeto a entidade planejou evento e uma 
publicação, seria a 1ª Revista da entidade para 
divulgação e valorização da profissão.









Histórico

- - A entidade retomou todas as atividades propostas,
porém não resolveu as prestações de contas de repasses
de ART, e passado 2018, o Crea-RS já não poderia mais
adiar estes pagamentos;

- Após assumir a gestão da entidade, a nova diretoria
empossada em 2019, sentiu a necessidade de cumprir os
compromissos financeiros adiados;

- Fomos em busca de um diagnóstico financeiro,
começando pelo Crea-RS, Registro Civil, Receita Federal e
demais fornecedores;



Comprovação de ilegalidades de 2014 à 2016.

Não houve prestação de contas com os convênios do 
Crea 

Repasses da conta da AGEF para contas indevidas

Soma destes repasses  = R$15.684,00, a entidade já havia 
quitado R$5.000,00 até 2019, pagando as parcelas da 
confissão de dívidas com o Crea-RS;

Não houve prestação de contabilidade por 6 anos
(DCTF) junto a Receita Federal, gerando uma multa de 
R$6.500,00 

Situação fiscal da entidade junto aos órgãos 
regulamentadores;



AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO

❖ Pedir apoio à todos os associados, explicando a situação
da entidade, já que não havia pagamento de anuidade
há anos;

❖ - Como mobilizar o pessoal? Relatando a realidade da
entidade, mal administrada, insistindo e sensibilizando os
associados por e-mail e por grupos de whatsapp;

❖ - Gerando boleto bancário através de sites gratuitos para
emissão, com uma breve explicação e solicitando apoio.

❑ RESULTADO: Foram arrecadados mais de 27 anuidades



Receitas recebidas
⮚Contribuições de doação e anuidade dos associados.

Alexandre Fanfa Bordin

André Burmeister Martins

Antonio Augusto Ungaretti Marques

Astor Alberto Peiter

Cícero Genro

Clarice Glufke

Cristiano Hass

Dimas Fogiatto Rossi

Diogo Fernando Heck

Diogo Barboza

Giovanni Willer Ferreira

Guilherme Reisdorfer

Glênio de Jesus Teixeira

Jorge Euclides Mayer Klein

Josani Carbonera Pereira

Karina Marques Wolf

Maila Artico

Marco Aurélio Pereira de Castro

Osmar Menegol

Paulo Cesar Chitolina

Roberta Klafke

Roque Palermo

Ruter Disarz

Sabrina Marques Wolf

João Ângelo Lermen

Liana Sarturi de Freitas

Miriam dos Santos Souza



REALIZANDO MAIS EVENTOS

Para buscar mais receita, entramos com pedido de 
evento na Mútua para o evento “CAPACITAÇÃO 
DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM 
DOS PRODUTOS FLORESTAIS – SINAFLOR”.

R$3.600,00 

 Realizamos 2 turmas, por 2 dias, contando com mais 
de 15 engenheiros por turma. Associados em dia 
ganharam desconto para o evento.

 Ingressos > Sympla: R$2.500,00





PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÚTUA



Despesas gerais
Registro da Ata e Estatuto = 280,00

Contador para emitir docs = 250,00

Sedex para Brasília = R$70,00

Hospedagem do site  = 216,00 (maio) - semestral

Parcelamento da Receita Federal = 546,69 (maio)

Reparcelamento que não pode ser adiado ou 
esquecido ( 623,00 em outubro e R$ 523,00 em 
novembro).

Hospedagem site = 216,00 (novembro) - semestral

Controle da Prestação de contas em 2019



Planejamento de atividades para 2020;

PATROCÍNIO DO CONFEA APROVADO!

SEMINÁRIO ESTADUAL BIOMA MATA ATLÂNTICA: 
ESTÁGIOS SUCESSIONAIS, ASPECTOS LEGAIS E 
DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

R$ 25.000,00

Com a pandemia, o evento foi cancelado.



Atividades 2020 e 2021

Mobilização através de lives;
 Alteração e readequação no estatuto para 

Assembléias Virtuais e Híbridas;

 As despesas que ainda necessitavam de quitação a 
Diretoria se comprometeu e realizou o pagamento, 
dividindo o valor entre seus membros. A diretoria 
entendeu que os valores para quitar seriam pouco, 
perto do que a entidade poderia obter de recursos, 
agora já organizada;



Projetos novos e recursos

 A entidade entrou com 2 projetos para o 
chamamento público, os quais foram 
aprovados, totalizando R$40.000,00 para a 
entidade;

 Aprovação do mesmo projeto para recursos 
do Edital de Patrocínio do Confea, o qual 
habilitou o valor de R$20.000,00.



ATIVIDADES FUTURAS

 Lançamento do GUIA PROFISSIONAL;

 CONGRESSO: 10 ANOS DO CÓDIGO FLORESTAL





MUITO OBRIGADA!


