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FEDERAÇÃO DAS RESERVAS ECOLÓGICAS PARTICULARES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - FREPESP 

CNPJ 04.598.989/0001-38 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
 

DATA: 31 de março de 2017. HORÁRIO DE INÍCIO: 9:00h LOCAL: SESC Vila Mariana, localizado na Rua Pelotas, 

nº 141, sala 2, 5º andar. 

 

 

PAUTA: 

1. Aprovação das contas e demonstrações financeiras pelo Conselho Fiscal referente ao exercício socialde 2016, 

conforme artigo 37 do Estatuto; 

2. Exame do Relatório Executivo de Atividades do período de 2016, conforme artigo 37 do Estatuto; 

3. Deliberações sobre o Quadro Societário – Ampliação do quadro societário com a inclusão de novos públicos; 

4. Deliberações sobre Patrimônio Social e Fontes de Recursos – Situação Atual e Alteração na forma de pagamento 

da Contribuição Social; 

5. Informações sobre a Assembleia da CNRRPN; 

6. Assuntos Gerais 

 

 

RELATOS E DELIBERAÇÕES: 

 

Realizada a primeira chamada às 09h00 pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Carlos Botelho Müller Carioba, 

e não havendo o quorum mínimo à instalação, a Assembleia instalou-se somente após a realização da segunda chamada 

ocorrida às 09h30.  

 

Foi dada a oportunidade de realização da Assembleia via conferência online aos associados que não puderam se deslocar a 

São Paulo. Foi esclarecido que os associados participantes dessa forma terão o mesmo direito a opinar, participar e votar 

sobre os assuntos da Assembleia como se pessoalmente estivessem, sem nenhum prejuízo. Foi ressaltado que a Secretaria 

Executiva irá encaminhar um “Termo de Presença” a ser assinado para fins de registro cartorário para contabilizar a 

participação. Após os membros estarem devidamente conectados, deu-se abertura à Assembleia.  
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O Presidente Toni Carioba cumprimentos os presentes e agradeceu ao SESC pela disponibilização do espaço. Após, deu a 

palavra à Coordenadora Geral da Secretaria Executiva da FREPESP, Ana Maria Soares, para prosseguimento e análise dos 

pontos da pauta. 

 

 

1. A Coordenadora Ana Maria Soares apresentou a planilha de balancete com a previsão de todas as despesas e 

receitas havidas durante o exercício de 2016, resultando em um saldo em dezembro/2016 de R$ 20.260,00 (vinte 

mil duzentos e sessenta reais).  

 

Esclareceu que as receitas foram obtidas através das contribuições associativas, contrato de patrocínio, saldo 

advindo da ONG parceira WWF, remunerações do Projeto Fundo Casa e até mesmo de rendimentos de aplicações 

financeiras. 

 

Foram demonstradas as despesas resultantes dos pagamentos da contratação profissional para a gestão da 

associação (administração e comunicação), das despesas operacionais (contador, internet, telefone, cartório etc), 

financeiras (tarifas bancárias de emissão de boletos e transferências) e das despesas para a realização de 

seminários e oficinas. 

 

Informou que os demonstrativos financeiros foram avaliados pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e, para 

garantir transparência, irá disponibilizar o seu conteúdo no site da FREPESP. 

 

Após análise e deliberação, as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2016 foram 

APROVADAS POR UNANIMIDADE pela Assembleia, conforme artigo 37 e 40 do Estatuto Social. 

 

 

2. Na sequência, a prestadora de serviços de Comunicação e membro da Secretaria Executiva da FREPESP, Ana 

Celina, apresentou o Relatório de Atividades referente ao exercício social de 2016.  

 

Informou que a Consolidação das Atividades já está disponível no site e, após ter sido examinado e parabenizado 

pelos associados, o Relatório de Atividades de 2016 foi APROVADO POR UNANIMIDADE,conforme artigos 

37 e 40 do Estatuto. 

 

 

3. Diante das atividades demonstradas, a Coordenadora Ana Maria propôs uma reflexão sobre o que os associados 

querem da FREPESP e apontou alguns aspectos sobre “manter a chama acesa” e a “representatividade efetiva e 

ampliada”, para assim demonstrar o gráfico de ampliação do quadro societário atual.Constatou-se que o total de 

membros atingiu o número de 30 associados, em relação às 89 RPPNs existentes no Estado de São Paulo.  
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O Presidente Toni Carioba acrescenta sobre a necessidade de participação dos associados. O Diretor de Relações 

Institucionais Flávio Ojidos complementa sobre o caráter perpétuo das RPPNs, de modo que seria estratégico a 

aproximação e engajamento dos filhos dos associados, que são os “Herdeiros da Conservação”. 

 

O Associado Sávio concorda e acrescenta sobre a necessidade de ampliação e divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos pela FREPESP. 

 

A Conselheira Maria José Zakia propôs algumas reflexões sobre (i) as metas de ampliação do quadro societário 

em 50% +1 e (ii) sobre para quais públicos os associados pretendem ampliar o quadro. Esclareceu sobre a 

possibilidade de convite a outros proprietários de áreas destinadas à conservação (além de RPPNs) que queiram 

participar dos objetivos estatutários, tais como propriedades com a documentação irregular e propriedades 

reconhecidas como áreas de alto valor para a conservação.  

 

A Conselheira Daniela Azevedo levantou a reflexão sobre o porquê de grande parte dos proprietários de RPPNs 

não se associarem ou não se engajarem, bem como se não haveria como estrategicamente atraí-los à FREPESP. 

Neste mesmo sentido, a Associada Vera Helena também questiona sobre a dificuldade de convencer os outros 

proprietários de RPPNs a se associarem. 

 

O Conselheiro Cláudio Martins complementou sobre a necessidade de serem feitos trabalhos paralelos, tanto para 

atrair proprietários de RPPN como para abrir a possibilidade de convite para novos públicos, uma vez que não são 

propostas excludentes. O Associado Sávio concorda com a colocação.  

 

O Diretor Flávio Ojidos ressalta que a FREPESP é atualmente a organização estadual de representação das RPPNs 

mais atuante no território nacional e, muito embora o proprietário não seja associado, recebe os benefícios 

trabalhados pela FREPESP em prol de todo o instituto, tal como o Edital de Pagamento por Serviços Ambientais e 

o Decreto Estadual com a Polícia Ambiental. Demonstra que nos últimos anos foram dadas isenções de anuidades 

das contribuições associativas caso o motivo fosse financeiro e a criação da Cesta de Benefícios, mas que o 

histórico da FREPESP sofre com o “não-sociativismo”.  

 

Após debates e esclarecimentos, foi APROVADO POR UNANIMIDADEa criação de dois Grupos de Trabalho: 

um Grupo de Trabalho para a propositura de estudos sobre o chamamento de novos públicos, sob responsabilidade 

da Conselheira Maria José Zakia e auxílio da Associada Raquel Coutinho, representante da RPPN Ecofuturo e, 

paralelamente, a criação de um Grupo de Trabalho dispostos a entrar em contato com os proprietários de RPPNs 

para convidá-los à Associação, sob responsabilidade do Presidente Toni Carioba e da Associada Vera Helena. 
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4. Na sequência, a Coordenadora Ana Maria apontou sobre as possibilidades de faturamento de recursos para 2017 e, 

diante da atual situação econômica da FREPESP, abriu espaço para as deliberações sobre como garantir a saúde 

financeira da associação.  

 

O Conselheiro Guaraci ressalta sobre a possibilidade de inclusão de cursos abertos ao público geral e se propõe a 

abrir um grupo de estudos nesse sentido, como forma de inclusão no Planejamento Estratégico e de fonte de 

faturamento para a Associação. 

 

Os presentes também deliberaram sobre a criação de um estudo de uma matriz de valores para cobrança da 

contribuição associativa, considerando (i) o tamanho da RPPN; (ii) a quantidade de RPPNs que o associado tem; e 

(iii) inclusão de novos públicos. Esse levantamento será feito com a participação dos Conselheiros e validado 

através de Reunião do Conselho Deliberativo. 

 

Após debates, foi APROVADO POR UNANIMIDADEa cobrança de uma Contribuição Associativa 

Extraordinária para cobrir a situação emergencial da FREPESP na mesma ordem de grandeza ou, caso o 

associado prefira contribuir a mais, a emissão de um boleto em branco para a doação de valores superiores. 

 

5. Após, o Diretor Flávio Ojidos e até então Vice Presidente da Confederação Nacional de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural – CNRPPN informou sobre a Assembleia Geral realizada pela Confederação e apresentou a 

nova gestão eleita para os exercícios de 2017-2018. 

 

6. Nos assuntos gerais, foi apresentado o Cronograma de Atividades para o exercício de 2017 com as datas ainda em 

definição.   

 
A prestadora de serviços de Comunicação Ana Celina fez alguns esclarecimentos sobre a publicação do livro 

“RPPNs Paulistas” que está em tratativas de negociação. Reforçou sobre a necessidade dos associados 

responderem ao questionário encaminhado para englobarem no conteúdo do livro e informou que reencaminhará 

os e-mails de esclarecimentos solicitando atenção quanto ao prazo de retorno. 

 

O Associado Sávio informou sobre o Grupo de Trabalho realizado no Parque Nacional Serra da Mantiqueira com 

a participação de oito RPPNs Paulistas e estendeu o convite à FREPESP para atuação conjunta para fomento dos 

trabalhos. 

 

Nada mais havendo e a ser tratado, às 12h00 foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente Ata que, 

lida e achada conforme por todos, vai assinada pelo presidente, secretário de mesa e advogado para ser enviada à 

Registro. 
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São Paulo, 31 de março de 2017. 

 

Mesa: 

 

 

 

_____________________________________  _________________________________________ 

Antonio Carlos Botelho Müller Carioba   Ana Maria Soares 

Presidente de Mesa e do Conselho Deliberativo  Secretário da Mesa  




