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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: 26 de abril de 2018. HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00h LOCAL: Centro de Pesquisa e Formação do SESC, 

endereçado na Rua Plínio Barreto, nº 285 – Bela Vista, São Paulo/SP 

 

PAUTA: 

1. Apresentação e aprovação das Contas do exercício financeiro de 2017, conforme artigo 40 do 

Estatuto Social; 

2. Apresentação e aprovação do relatório executivo de atividades 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: 

3.1- Devolutiva sobre a reunião do Conselho Deliberativo; 

3.2-Sustentabilidade - Plano de Negócios;  

3.3-Oportunidades geração de receitas; 

3.4- Agenda de atividades; 

4. Assuntos gerais 

 

RELATOS E DELIBERAÇÕES: 

Realizada a primeira chamada às 14h00 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 14h30.  

 

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 cumprimentou os presentes e agradeceu ao SESC SP pela disponibilização do 

espaço. Após, deu a palavra à Secretaria Executiva da FREPESP – composta pelas prestadoras de serviço Ana 

Maria Soares e Ana Celina Tiburcio, para prosseguimento e análise dos pontos da pauta. 

 

1. A coordenadora geral, responsável pela gestão (administrativa, financeira e institucional) da 

Federação, Ana Maria Soares apresentou o Balancete com o demonstrativo de todas as despesas e receitas 

havidas durante o exercício de 2017. Considerando os principais resultados obtidos em 2017, a FREPESP 

apresentou um superávit em dezembro/2017 de R$ 13.829,94 (treze mil novecentos e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos).  

 

Foram detalhadas as despesas resultantes dos pagamentos das profissionais prestadoras de serviços para a 

gestão da associação (administração, articulação e comunicação), das despesas operacionais (contador, 

deslocamento, internet, telefone, cartório, eventos e etc), financeiras (tarifas bancárias de emissão de 

boletos e transferências) e das receitas recebidas pela participação nos projetos “Fundo Casa” e do ‘Livro das 

RPPNs do Estado de SP’, Contribuições Associativas e a parceria com o WWF-Brasil. 

 

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. 

 

Apresentou, ainda, a previsão orçamentária para 2018, cujo segundo semestre sofre com o déficit de R$ 

35.418,08 (trinta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e oito centavos). Para oportunidade de propostas 

e sugestões para a sua resolução desta questão, esclareceu que serão tratadas no ponto 3 da pauta. 

 

Após análise e deliberação, as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2017 

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

 

2. Na sequência, Ana Celina Tiburcio, responsável pelas atividades e gestão da Comunicação da 

Federação, apresentou o Relatório de Atividades e principais resultados referentes ao exercício social de 

2017, e informou que o referido Relatório será disponibilizado no site da FREPESP - www.frepesp.org.br  

 

Após ter sido examinado e parabenizado pelos associados, o Relatório de Atividades de 2017 foi APROVADO 

POR UNANIMIDADE, conforme artigos 37 e 40 do Estatuto. 

http://www.frepesp.org.br/
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3. Após, Ana Maria apresentou o Planejamento Estratégico para 2018. As questões trazidas para esta 

Assembleia foram: 

 

3.1. Devolutiva sobre a reunião do Conselho Deliberativo: 

 Extração de Palmito e Areia nas propriedades rurais com ou sem RPPN: Esclareceu-se que este 

assunto será tratado através de articulação política e estratégica dentro da equipe técnica da 

Associação. 

 Atuação dos proprietários em outros órgãos e conselhos: Os Conselheiros deliberaram pelo 

alinhamento institucional com a Associação dentro desta atuação e compartilhamento de 

informações com o Conselho e Secretaria Executiva da FREPESP. 

 Representatividade: Considerando o esforço direto dos proprietários de RPPN através de suas áreas 

em hectares protegidos como forma de quantificar as áreas naturais protegidas no Estado no 

contexto da conservação voluntária da natureza em terras privadas, foi proposto e aceito que, além 

das áreas protegidas sob a instituição RPPN, serão consideradas matas excedentes dentro da 

propriedade - tanto do Bioma Mata Atlântica quanto do Bioma Cerrado do Estado de São Paulo, para 

serem incluídas na soma do total de hectares de áreas protegidas pela conservação voluntária 

paulista. Sobretudo, serão computadas aquelas matas contíguas às RPPNs e também Reserva Legal - 

RL e Área de Preservação Permanente – APP, esta última para os casos previstos na Lei, e que não 

estejam dentro dos limites da RPPN. 

 Inscrição da FREPESP no prêmio Melhores ONGs da Revista Época: Narrou-se que esta inscrição 

trouxe uma devolutiva interessante sobre a representatividade versus o reconhecimento da 

sociedade. Baseados nesta devolutiva, falou-se também no desenvolvimento de programas de 

associados pessoas físicas ou jurídicas que possam apoiar a “Missão” ou a “Causa”. Foi dado o 

exemplo de elaborar um plano de patrocínio através de cotas (ouro, prata e bronze) e buscar 

apoiadores de grande porte. E também uma campanha junto aos jovens, que poderá ser trabalhada 

junto ao programa “O jovem e a conservação voluntária”. 

 

3.2. Sustentabilidade – Plano de Negócios: 

 Título de OSCIP: Foi deliberado que a equipe técnica solicitaria o orçamento de uma consultoria para 

dar um parecer sobre a titularização de OSCIP para a FREPESP, visando a possibilidade de outras 

fontes de recursos. 
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 No momento está em execução o Projeto do Livro das RPPNs, com os aportes já previstos na Planilha 

de Previsão Orçamentária de 2018.  Foi submetido à Fundação Grupo Boticário, um projeto 

elaborado em parceria com a Área de Proteção Ambiental (APA) São Francisco Xavier, no município 

de São José dos Campos, sobre conservação da biodiversidade com foco no muriqui do sul em áreas 

de propriedades particulares e RPPNs da APA SFX. O resultado será divulgado em agosto de 2018. 

 Contrato de Patrocínio: Foi verificado que as pessoas jurídicas proprietárias de RPPN consideram 

melhor alternativa aportar recursos através de patrocínio, será implementada esta oportunidade 

para atividades da Associação. Exemplificou-se a possibilidade de patrocínio para a realização de 

eventos como uma ferramenta a ser trabalhada na Associação para divulgação, sensibilização e 

mobilização quanto aos temas que promovem a conservação voluntária da natureza para públicos 

direcionados e gerais, além de ser uma estratégia de captação de recursos para a sustentabilidade.  

 

3.3. Oportunidades de geração e captação de receita: 

 Portal e-Flora: Rodrigo Polisel, proprietário do Portal, apresentou as oportunidades para os 

Associados e para a FREPESP dentro do domínio eletrônico. Bem como a oportunidade para 

RPPNistas e profissionais especializados no tema para criar e promover conteúdo técnico para ser 

hospedado e divulgado pelo portal. A secretaria executiva irá formalizar o contrato de parceria com 

o portal e serão enviadas as instruções sobre a forma de participação. Será elaborado um texto 

explicativo aos associados e irão verificar o interesse. 

 3º Edital de Pagamento por Serviço Ambiental CAP/RPPN: Os representantes da Fundação Florestal, 

Sr. Oswaldo Bruno e Ana Xavier informaram que foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo o valor de R$ 1.000.000,00 para o projeto. Atualmente, o edital está em fase de 

estudo de cenários com a possibilidade de inclusão de RPPNs de propriedade de pessoas jurídicas – 

atualmente, somente as RPPNs de propriedade de pessoa física podem concorrer ao edital. Também 

discorreram sobre o projeto do Livro das RPPNs, cuja participação da Fundação Florestal está prevista 

no Termo de Referência através do apoio à impressão, no Plano de Trabalho aditivo ao Convênio e 

na disponibilização do Texto sobre Fitofisionomias do Estado de São Paulo. 

 

 Possibilidade para ampliação da parceria com o Sesc/SP focada em turismo social: Foi deliberada a 

verificação de interesse dos associados em trabalhar com turismo através da preparação de uma lista 

de contatos, endereços e um breve descritivo da propriedade (o que há, o que pretende, 

peculiaridades do município etc). Com estas informações, o Sesc fará uma avaliação de possibilidades 

e agendamento de visitas técnicas para o segundo semestre de 2018. As visitas técnicas terão o 



 

 

 5 de 5 

objetivo de trocar de experiências sobre o que é necessário para receber grupos, considerando o 

repertório do Sesc/SP. Estas visitas serão quase que uma consultoria gratuita com o propósito de 

auxiliar na preparação das propriedades para o atendimento do turismo. 

 Créditos de Carbono: o Associado Flávio Ojidos apresentou uma iniciativa inovadora que pretende 

lançar para o mercado em parceria com a FREPESP. Trata-se da aplicação de metodologias oficiais 

para cálculo de quantidade de carbono removido pelas RPPNs. A proposta está em fase final de 

formatação e foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a implementação de um projeto 

piloto na RPPN Gigante do Itaguaré. Sendo bem sucedido, o modelo será replicado às RPPNs 

associadas à FREPESP. 

 

3.4. Agenda de Atividades 

Foi apresentado o calendário das datas dos eventos que a FREPESP participará previstos para o ano de 2018. 

 

Considerando todas as oportunidades e sugestões de encaminhamento, FOI APROVADO O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, conforme o inciso VII do artigo 41 do Estatuto Social. 

 

4. Assuntos Gerais. 

Relatou-se a oportunidade de aquisição da coleção de livros “Árvores Nativas do Brasil”, do fotógrafo 

Silvestre Silva, apresentando os valores e prazos. Ficou acordado que a secretaria executiva irá divulgar esta 

oportunidade aos associados e elaborar uma lista de interessados para a editora, que fará diretamente o 

contato com os associados e providenciará o envio dos livros. 

 
A equipe da Fundação Florestal solicitou apoio da FREPESP para os seguintes pontos:   
 
Divulgação do Banco de Áreas aberto aos RPPNistas dentro do Projeto Nascentes para restauro e 

recuperação ambiental, pois até o momento não houve adesão. 

  

RPPN não averbadas: apoio da FREPESP quanto aos proprietários que não estão mais pedindo prorrogação 

de prazo para a averbação. Isto poderá gerar a revogação destas RPPNs. 

 

A secretaria executiva da FREPESP fará contato com o “Programa RPPN Paulistas” da Fundação Florestal para 

estabelecimento dos próximos passos. 

 
Nada mais havendo e a ser tratado, às 17h00 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, 26 de abril de 2017.  

 

 

Mesa:  

 

 

 

 

Antonio Carlos Botelho Müller Carioba                       Ana Maria Vieira Soares 
Presidente da Mesa e do Conselho Deliberativo             Secretário da Mesa  


