
 
 

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O  

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

FEDERAÇÃO DAS RESERVAS ECOLÓGICAS PARTICULARES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – FREPESP 

CNPJ 04.598.989/0001-38 

 

O Presidente da Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São 

Paulo, Antonio Carlos Botelho Müller Carioba, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, em especial a prevista no artigo 42 do Estatuto Social vigente, 

CONVOCA a todos os associados a virem participar da Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária que se realizará às 14h00 do dia 26 de abril de 2018 nas 

instalações do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, endereçado na Rua 

Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: 

 

1. Apresentação e aprovação do relatório executivo de atividades do exercício 

financeiro de 2017, conforme artigo 40 do Estatuto Social; 

2. Apresentação e aprovação das Contas do exercício financeiro de 2017, 

conforme artigo 40 do Estatuto Social; 

3. Apresentação e validação do Planejamento Estratégico da FREPESP para 

2018, conforme o inciso VII do artigo 41 do Estatuto Social: 

a. Agenda de atividades; 

b. Sustentabilidade - Plano de Negócios;  

c. Devolutiva sobre a reunião do Conselho Deliberativo; 

d. Oportunidades geração de receitas; 

4. Assuntos gerais 

 

Nos termos do artigo 38, parágrafo quarto do Estatuto vigente, a Assembleia se 

instalará em primeira convocação com a presença de 50% mais um de seus 



 
associados, ou em segunda convocação a ser realizada 15 minutos após a primeira, 

com a presença de 20% dos associados ou, por fim, em terceira convocação, a ser 

realizada 15 minutos após a segunda, com pelo menos 03 (três) associados.  

 

Também será dada a oportunidade de participação da AGOE ao vivo via Conferência 

Online aos Associados que não residem em São Paulo e não poderão comparecer 

pessoalmente por conta do deslocamento físico. Para fins de cômputo de quórum e 

de votos, a participação via Conferência online terá tanta validade como a 

presencial, sendo que o Associado deverá assinar o Atestado de Presença que será 

encaminhado ao Associado para fins de registro cartorário.  

 

A Conferência online será realizada via Skype e o Associado poderá participar 

mediante envio de solicitação para o e-mail frepesp@gmail.com. Após, a 

administração adicionará o interessado em um grupo virtual e encaminhará maiores 

informações. Os participantes interessados devem encaminhar o e-mail até o dia 

20/04/2017. 

 

São José dos Campos, 11 de abril de 2018. 

 
    Antonio Carlos Botelho Müller Carioba 

Presidente da Entidade e do Conselho Deliberativo 


