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Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio - FUNDEPAG
Com sede na Rua Dona Germaine Burchard, 409, Água Branca – São Paulo/SP
CEP 05002-062
Inscrita no CNPJ sob o nº 50.276.237/0001-78
ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDEPAG,
REALIZADA EM 29/10/2021.
Aos 29 dias do mês de outubro de 2021, às 10:00 horas, em segunda convocação, por meio virtual,
via aplicativo de videoconferência (“zoom”) em razão da pandemia da Covid-19, foi realizada a 185a
reunião do Conselho de Administração, com a presença dos seguintes conselheiros: Ricardo Mariano
Marcondes Ferraz (Presidente do Conselho de Administração), Miguel Luiz Menezes Freitas (IPA),
Lajyarea Barros Duarte (OCESP), Fernando do Amaral Nogueira, Antonio Carlos de Carvalho Filho
(APTA), Carlos Roberto Corrêa Ferreira (APAS) e Christian Lohbauer (FIESP). Ausente
justificadamente a Conselheira Stephannie Carolyn Pereira (FAESP). Presentes também o Diretor
Presidente, Antonio Álvaro Duarte de Oliveira, a Diretora Adriana Renata Verdi e o futuro Diretor
Airton Vialta, que participa desta reunião na condição de convidado. Comparecem ainda os
candidatos ao Conselho de Administração, Sr. Franciso Matturro e Sr. Luis Fernando Ceribelli Madi.
Convidados a participar da reunião, compareceram também Leonardo Ferres da Silva Ribeiro,
assessor jurídico da fundação (Silva Ribeiro Advogados), Átila Bankuti, gerente de negócios e
inovação e Thiago Moura Satiro, gerente de operações e controle. Os trabalhos foram presididos pelo
presidente do Conselho, Ricardo Mariano Marcondes Ferraz, cabendo a mim, Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro, secretariá-los. Aberta a reunião, o senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença
de todos e já iniciou os trabalhos com o item 1 da Pauta (“Posse da Diretoria para o período 2022 a
2025”), empossando-se, pela presente, os seguintes Diretores já eleitos, que exercerão seu mandato
até 04 de dezembro de 2025, a saber: Sr. Antonio Alvaro Duarte de Oliveira, na condição de
Diretor-Presidente, Sra. Adriana Renata Verdi, na condição de Diretora e Sr. Airton Vialta, na
condição de Diretor. Os Diretores ora empossados procederão a assinatura do respectivo Termo de
Posse, anexo a esta Ata, fazendo-o desde já, de forma a permitir que a fundação possa tomar as
providências registrárias com a antecedência necessária, a fim de evitar prejuízos à administração ou
qualquer tipo de solução de continuidade nas atividades da fundação. No item 2 da pauta (“Eleição e
posse dos Conselheiros: Francisco Matturro e Luis Madi”), após as deliberações e votações decidiuse eleger para o Conselho de Administração, em consonância com os arts. 13 a 18 do Estatuto,
observando-se a forma de indicação prevista no § 2º do art. 13 e visando a compor as vagas do
Conselho para o mandato que inicia nesta data, em 29 de outubro de 2021 e finalizará em 11 de
setembro de 2025, os seguintes Conselheiros: (i) Francisco Matturro (indicado e eleito na condição
de membro de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, conforme inciso “c”
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do art. 13 do estatuto) e (ii) Luis Fernando Ceribelli Madi (na condição de membro representante
do Poder Público, no caso o ITAL, conforme inciso “a” do art. 13 do estatuto). Os Conselheiros ora
eleitos e empossados procederão a assinatura do respectivo Termo de Posse, anexo a esta Ata. Propõese uma inversão da Pauta e se passou a tratar do item 5 (“Apoio administrativo para o evento
AGRIFUTURA da SAA”). A Diretora Adriana Verdi prestou esclarecimentos sobre o evento
Agrifutura, contando sobre a experiência anterior e a participação da SAA e da Fundepag na 1ª edição
do Agrifutura. Tratou ainda da realização da 2ª edição do Agrifutura, cujo lançamento, em evento
híbrido (presencial e virtual) está aprazado para o próximo dia 11 de novembro, visando a
apresentação do evento e a captação de recursos e patrocínio junto à iniciativa privada para sua
realização. A realização do evento está prevista para o início de março de 2022, contando com a
gestão administrativa e financeira da Fundepag. Na sequência, o Sr. Francisco Matturro também fez
esclarecimentos a respeito do evento, ressaltando a importância da realização de eventos como o
Agrishow e o Agrifutura após a retomada da economia pós pandemia. O Sr. Ricardo Mariano reforçou
a importância da participação de todos os Conselheiros junto à iniciativa privada para buscar apoio
ao evento. A Sra. Lajyara esclareceu que a OCESP participou da edição passada do Agrifutura e irá
verificar a possibilidade de também participar desta próxima edição. Após tratou-se do item 4
(“Solicitação de apoio da APTA para o desenvolvimento de cenários alternativos daquela agência”).
o Sr. Antonio Alvaro esclareceu que a Fundepag recebeu uma demanda da APTA para financiar,
juntamente com outra fundação de apoio, uma iniciativa da APTA, contratando uma OSC,
ImpactHub, para realizar tal serviço por um valor aproximado de R$ 180.000,00, o qual será dividido
entre as duas fundações de apoio, Fundepag e Fundag. Analisando-se a questão, entende-se que a
melhor forma de trata-la, deve se dar por meio de doação. O Sr. Fernando Nogueira esclareceu que
prestará serviços à ImpactHub neste projeto e, por isso, se abstém de votar. O Sr. Carlos Correa
esclareceu que não vê qualquer impedimento na participação do Conselheiro Fernando na condição
de prestador de serviços neste projeto. O Sr. Miguel reforçou esse mesmo entendimento. Entendeuse, após deliberação, inclusive após manifestação da assessoria jurídica, que a participação do Sr.
Fernando Nogueira não traz nenhum conflito de interesses, porque o objeto de sua participação não
pode trazer qualquer tipo de influência na relação da APTA com a Fundepag. O Sr. Luis Madi
lembrou das inúmeras tentativas já empreendidas em repensar o modelo jurídico-administrativo da
APTA e da sua experiência junto com os Srs. Antonio Alvaro (Diretor Presidente) e Antonio Carlos
(Conselheiro) nesse tema. O Sr. Airton Vialta lembrou que a Fundepag recebeu o instrumento jurídico
de contratação da ImpactHub pronto da APTA, sem qualquer participação ou consulta prévia, não
tendo participado de qualquer processo seletivo e/ou orçamento prévios, o que foi referendado pelo
Sr. Ricardo Mariano. A Sra. Lajyaera lembrou que qualquer projeto que visa a modernização e a
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inovação deve ser apoiado, mas também reforçou a importância de que seja franqueada a
possibilidade de a Fundepag contribuir e participar previamente nesse tipo de projeto.

O Conselho

deliberou e votou no seguinte sentido: fica aprovada por unanimidade a doação de recursos próprios
da Fundepag, em favor da APTA, no valor aproximado de R$ 60.000,00 para tal projeto, colocandose à disposição da ImpactHub e da APTA, notadamente diante da expertise e da experiência de seus
diretores e conselheiros, para auxiliá-los no que for necessário, indo além da doação de recursos
financeiros, caso entendam necessário. Quanto à participação do Sr. Fernando Nogueira para
realização de um serviço pontual junto à ImpactHub nesse projeto, não se viu qualquer impedimento.
Propõe-se que a Fundepag e sua assessoria jurídica tome todos os cuidados necessários para a
adequada formalização da doação junto à APTA. O Sr. Fernando Nogueira absteve-se de votar. Por
fim, passando-se para o item 3 da pauta (“Apresentação institucional da Fundepag”), foi dada a
palavra ao Diretor Presidente, Antonio Alvaro que fez uma apresentação, projetando slides a todos
os presentes, iniciando pela instituição da Fundepag, expondo sobre os credenciamentos com as
seguintes ICTESP (Instituto Biológico, IAC, ITAL, IEA, IZ, PESCA, APTA REGIONAL, IPA e
Instituto Zoológico) com base no Decreto Paulista 62.817/2017, trazendo de forma geral os números
de atendimentos, projetos e clientes da fundação ao longo de sua existência, esclarecendo que a
Fundepag tem um NIT próprio e uma incubadora do conhecimento (“conexão.f”). Apresentou ainda
o organograma da fundação e as principais características, crenças, atividades e ramos do
“conexão.f”. Esclareceu ainda que a Fundepag possui certificações ISO de Qualidade, Compliance e
Anticorrupção e dá suporte completo a projetos, possuindo além de NIT próprio, sistemas
informatizados próprios e assessoria jurídica especializada. Ressaltou também as características e
qualidades do ambiente operacional da fundação e trouxe as marcas da Fundação. Tratou dos números
comparados de faturamento, no período de janeiro a setembro de 2020 e 2021, junto aos institutos de
pesquisa da SAA como executores e seus respectivos centros especialistas. Fez também uma rápida
demonstração do faturamento com os projetos executados pela própria Fundepag. Traçou ainda um
perfil das receitas por categorias de negócios (serviços de pequena monta e projetos de pesquisa).
Indo para as despesas, trouxe um panorama das despesas gerais de janeiro a setembro/2021) e, por
fim, demonstrou em gráfico os resultados de janeiro a setembro de 2016 a 2021 e os principais
clientes. Encerrou-se, na sequência, os trabalhos, com os agradecimentos do Presidente do Conselho,
Sr. Ricardo Mariano. A presente Ata é lida em voz alta e é aprovada por unanimidade dos presentes.
Vai assinada pelo Presidente do Conselho e, por mim, Secretário, que a redigiu.

_______________________________
Ricardo Mariano Marcondes Ferraz
Presidente do Conselho

___________________________________
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro
Assessor Jurídico
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