ABCR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
realizada em 16.mar.2010

No dia dezesseis de dezembro de 2010, às 19:00 horas, no Ekoa Café, localizado à
rua Fradique Coutinho, nº 914, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
reuniram-se em segunda convocação os associados da ABCR que assinam a
presente ata em folha separada. Nos termos do estatuto social, assumiu a
presidência da reunião o Sr. Marcelo Estraviz Rodrigues, atual Presidente da
Diretoria Executiva da ABCR, que convidou a mim, João Paulo Vergueiro, para
secretariá-lo.
Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente declarou que esta Assembléia Geral
Extraordinária foi regularmente convocada por mensagem enviada a todos os
associados, no seguinte teor: “Por meio da presente, e de acordo com o disposto
nos artigos 17, e 19 do Estatuto Social da ABCR, convocamos todos os associados a
comparecer

à

Assembléia

Geral

Ordinária

da

Associação

Brasileira

de

Captadores de Recursos, que se realizará no dia 16 de março de 2010, terçafeira, as 18:30 horas, em primeira convocação, e as 19:00 horas em
segunda convocação, à rua Fradique Coutinho 914 (Ekoa Café), Vila Madalena,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que terá a seguinte ordem do dia: 1)
apresentação e apreciação do Relatório de Atividades do ano de 2009; 2)
Apresentação e apreciação das contas da entidade referentes ao ano de 2009; e 3)
Outros assuntos de interesse da entidade. Marcelo Estraviz Rodrigues, Presidente
da Diretoria Executiva”
Tendo realizada a abertura, o Senhor Marcelo Estraviz Rodrigues solicitou a todos
os associados que se apresentassem para a Assembléia, o que foi feito em
sequencia rapidamente.. Dando sequência, o Sr. Marcelo Estraviz pediu então a
este relator para apresentar o andamento dos trabalhos de atualização cartorial,
contábil e fiscal da Associação. O Sr. Vergueiro explicou que ainda não foi possível
apresentar ao Cartório as atas e editais de Assembléias anteriormente realizadas
em virtude da necessidade de coleta de assinaturas de associados antigos, o que
levou o primeiro trimestre todo. Tal ação atrasou inclusive a regularização fiscal e
contábil da ABCR e, em virtude disso, não foram preparadas as planilhas de contas
referentes a 2009, uma vez que ainda não estão finalizadas as pretações de contas
do período de 2003 a 2008 também. O Sr. Vergueiro apresentou a situação aos
membros do Conselho Fiscal da ABCR presentes e solicitou então a autorização da
Assembléia para a apresentação posterior da prestação de contas em Assembléia
Geral Extraordinária a ser convocada o quanto antes para análise das contas. A
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autorização foi concedida por unanimidade. Como continuidade da ordem do dia, o
Sr. Rodrigues passou a apresentar o Relatório de Atividades da ABCR em 2009,
documento que segue anexo a esta ata. Listou uma a uma todas as ações
empreendidas pela Diretoria no ano anterior, dando destaque à realização do
Festival Latino-Americano de Captação de Recursos (FLAC) e à re-estruturação
administrativa empreendida, com o censo dos associados e levantamento das
pendências jurídicas e contábeis. Estando concluídos os principais pontos da pauta,
o Presidente da Assembléia, abrindo os outros assuntos de interesse, solicitou ao
Sr. Michel Freller. Diretor Administrativo-Financeiro da ABCR, que apresentasse o
Planejamento Estratégico da ABCR, já previsto em nosso site e rediscutido no início
do mês de março em dia único de reunião da Diretoria Executiva. Apoiado pela Sra.
Flávia Revkolevsky e pelo Sr. Ader Assis, membros da Diretoria, o Sr. Freller
apresentou a revisão dos itens do Planejamento Estratégico da ABCR e também
um cronogama de ação e responsabilidades dos membros da Diretoria. O
Planejamento Em seguida, ao Sr. Freller coube apresentar a proposta de parceria
com a instituição Association of Fundraising Professionals (AFP). Foi informado por
ele que a AFP é uma organização semelhante à ABCR e que propõe parceira de
atuação, com os associados da ABCR tendo acesso aos documentos restritos no
site da AFP e podendo participar dos eventos uma das outras com os devidos
descontos como se fossem associados da própria instituição. Para sacramentar a
parceria, o Sr. Freller apresentou aos presentes a necessidade da ABCR aderir ao
Código de Éticas Internacional dos Captadores de Recursos e informou que o
mesmo é muito próximo do atual Código de Ética da ABCR. Solicitou então parecer
da plenária sobre a proposta de parceria com a AFP, que foi aprovada por
unanimidade. Por fim, ainda com a palavra o Sr. Freller, foi apresentada a proposta
para reajuste da anuidade paga pelos associados da ABCR, que está no valor de R$
50,00 há muitos anos. Depois de debate com os associados a plenária aprovou o
novo valor de R$ 73,00, para ser cobrado a partir da anuidade deste ano ainda, que
deverá ser paga pelos associados a partir do mês de abril e maio.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, às vinte horas e vinte e oito
minutos declarou encerrados os trabalhos, suspensos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, que lida e achada conforme, foi por nós assinada.
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