
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DO INSTITUTO 
PHILIPPE GUÉDON PRÓ GESTÃO PARTICIPATIVA-IPGPAR, 
REALIZADA EM 1O DE OUTUBRO DE 2013.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 19h: 00, nas dependências da 
Associação da Casa da Cidadania, situada à Rua Visconde de Souza Franco, n° 474, centro, na 
cidade de Petrópolis-RJ, reuniram-se com o propósito de constituírem uma associação, 
denominada Instituto Philippe Guédon Pró Gestão Participativa-IPGPAR, nos termos da 
legislação vigente, as seguintes pessoas: 01 Philippe Guédon, brasileiro, nascido em 23.07.1932, 
casado, administrador de empresas aposentado, residente na Rua Visconde de Itaboraí, nº 485, apto. 
304 – Valparaíso, Petrópolis-RJ, 25655-031, portador da C.I. n° 1.393.441-9-Detran-RJ-16.06.08 e 
do CIC 003 998 927-53; 02 Silvia Arantes Guédon, brasileira, nascida em 07.09.1960, divorciada, 
administradora de empresas, residente na Rua Paulo Barbosa, nº 129, apto. 1002 – centro, 
Petrópolis-RJ, 25.620-100, portadora da C.I. nº 04485442-0-IFP-06.12.91 e do CIC 775.425.257-
00; 03 Marcus Antonio Curvelo da Silva, brasileiro, nascido em 07.06.1971, divorciado, 
economista, residente na Rua Saldanha Marinho, nº 455, apto. 102 Castelânea Petrópolis-RJ, 
25650-000, portador da C.I. n° 09.180.769-3-IFP-12.11.08 e do CIC. n° 019.604.227-58; 04 José 
Paulo Ramos Martins, brasileiro, nascido em 15.09.1945, casado, administrador de empresas, 
residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 272 – centro - Petrópolis-RJ, 25615-002, portador da C.I. n°
5.099.559IFP-RJ-23.23.75 e CIC n° 776.268.637-87; 05 Sergio Ramos Gonçalves Leite, 
brasileiro, nascido em 26.12.1958, divorciado, cirurgião-dentista, residente na Av. Bispo Almir dos 
Santos nº 106, casa nº 09, bairro Guarani – Cabo Frio-RJ, 28.109-260, portador da C.I. n° 14.014-
CRO-RJ-22.11.05 e do CIC n° 530.943.527-15; 06 Cornelita da Rocha Vidal de Carvalho, 
brasileira, nascida em 17.06.1953, viúva, professora, residente na Rua Ulisses Martarolli, nº 166, 
Parque Ortolândia - Hortolândia-SP, 13.184-141, portadora da C.I. n° 20.657.233-5-SSP-SP-
23.05.13 e CIC n° 952.056.248-68; 07 Carlos Eduardo da Cunha Pereira, brasileiro, nascido em 
19.02.1958, solteiro, administrador, residente na Estrada do Gentio, sem número – Loteamento Vale
das Araucárias, Rua “D” Casa 230 – Itaipava - Petrópolis-RJ,25660-080, portador da C.I. 
4.112.049- Detran-RJ-31.05.00 e do CIC n° 720.200.757-68; 08 Jochen Siegfried Klemperer, 
brasileiro, nascido em 07.12.1941, casado, empreendedor, residente na Rua Afrânio de Mello 
Franco, nº 233 – Quitandinha - Petrópolis-RJ-25651-000; portador da C.I. n° 80 506 197-6-Detran-
RJ-23.08.13 e do CIC 034 245 967-87; 09 José Alberto Magno Régis, brasileiro, nascido em 
05.03.80, divorciado, empresário, residente na Av. Primeiro de Maio, nº 383 – Jaguaribe – João 
Pessoa-PB-58.014-430; portador da C.I. n° 2.165.899-SSP-PB-21.01.06 e do CIC n° 030.254.984-
63; 10 – José Paulo da Silva Neto, brasileiro, nascido em 04.01.1940, casado, advogado, residente 
na Travessa Madame Pacheco, nº 21 – Barreto – Niterói-RJ 24.110-258; portador da C.I. n° 
0192562601-MEX e do CIC nº 075.734.997-87. Foi aclamado para coordenar os trabalhos, o 
senhor Philippe Guédon, que convidou a mim, José Paulo Ramos Martins para secretariar os 
trabalhos, lavrando a presente Ata. Assumindo a direção, o coordenador solicitou que fosse lido, 
explicado e debatido o projeto do Estatuto da Sociedade, anteriormente elaborado, o que foi feito 
artigo por artigo. O Estatuto foi aprovado pelo voto dos associados fundadores, cujos nomes estão 
devidamente consignados nesta Ata, sem registro de votos contrários. A seguir o Senhor 
Coordenador determinou que, conforme estabelece o artigo nº 67 do Estatuto recém aprovado, se 
procedesse à eleição de três associados que comporão excepcionalmente o Conselho Diretor, com 
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2014. Procedida à votação foram
eleitos para comporem o Conselho Diretor os associados a seguir nominados e acima qualificadas, 



sem registro de votos nulos ou contrários: Silvia Arantes Guédon, Marcus Antonio Curvelo da 
Silva e José Paulo Ramos Martins, todos associados e já devidamente qualificadas nesta ata. Os 
eleitos declaram que desconhecem estarem incursos em qualquer penalidade da lei que os impeça 
de exercerem as atividades atinentes a função e previstas no Estatuto. Prosseguindo, todos foram 
empossados como membros do Conselho Diretor em caráter excepcional até a AGO de 2014 e o 
coordenador declara estar definitivamente constituído, nesta data e para o futuro, o Instituto 
Philippe Guédon Pró Gestão Participativa-IPGPAR, com sede administrativa provisória na Rua 
Casimiro de Abreu, nº 272 – centro - Petrópolis-RJ, 25615-002. Como não houvesse mais nada a 
ser tratado, o Senhor Coordenador deu por encerrado os trabalhos e eu, José Paulo Ramos Martins, 
que servi como secretário, lavrei a presente ata que lida

antes do encerramento dos trabalhos e achada conforme a verdade dos fatos segue devidamente 
assinada pelo coordenador, por mim e por todos os Sócios Fundadores presentes ao ato, como prova
da livre vontade de cada um de organizar o Instituto Philippe Guédon Pró Gestão Participativa. 
Petrópolis, 10 de outubro de 2013.

Philippe Guédon. Coordenador da Assembleia
Instituto Philippe Guédon Pró Gestão Participativa.
José Paulo Ramos Martins.
Secretário da Assembleia Geral de Constituição do
Instituto Philippe Guédon Pró Gestão Participativa.

(Documento registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Cartório do Quarto 
Ofício de Petrópolis, no livro A-3 sob n° 7599 em 26.12.2013).

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO PHILIPPE 
GUÉDON PRÓ GESTÃO PARTICIPATIVA-IPGPAR, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2014.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 19h: 00, nas dependências da sua 
sede, situada à Rua Casimiro de Abreu, 272-A, centro, na cidade de Petrópolis-RJ, reuniram-se os 
associados do Instituto Philippe Guédon Pró Gestão Participativa-IPGPAR, que assinaram a 
folha de presenças, conforme edital de convocação datado do dia 27 de março de 2014: “Instituto 
Philippe Guédon Pró Gestão Participativa-IPGP. Edital de Convocação. Ficam convocados os 
associados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que terá lugar na Rua Casimiro de Abreu, n°
272, centro, no dia 30 de abril de 2014, em primeira convocação às 18h30min horas e em segunda 
convocação às 19h00min horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A – Eleição dos 
Membros do Conselho Diretor para o mandato relativo ao período de 2014/2016; B – Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal para o mandato relativo ao período de 2014/2016; C – Homologação 
dos nomes dos associados indicados para compor o Conselho Consultivo. D – Assuntos de Interesse
Geral. Petrópolis, 25 de março de 2014. Silvia Arantes Guédon – Marcus Antonio Curvelo e José 
Paulo Ramos Martins - Comissão”. A presidência dos trabalhos foi conduzida por Silvia Guédon, 
que convidou mim, José Paulo Ramos Martins e a Marcus Antonio Curvelo para secretariarem os 
trabalhos. A Presidente saudou os membros associados presentes agradecendo as suas presenças. A 
seguir passou-se a eleição dos membros que comporão o Conselho Diretor, que conforme 
determinação estatutária deverão conduzir os trabalhos do Instituto durante o período que 
compreende o triênio 2014 a 2016. Passando a eleição, atendendo ao item A e embora houvesse 
apenas um candidato para cada um dos cinco cargos, a presidente fez questão de submeter os nomes



ao voto do plenário, não se registrando votos contrários ou nulos, resultam assim eleitos para 
compor o Conselho Diretor: Presidente: Philippe Guédon, brasileiro, nascido em 23.07.1932, 
casado, administrador de empresas aposentado, residente na Rua Visconde de Itaboraí, nº 485, apto. 
304 – Valparaíso, Petrópolis-RJ, 25655-031, portador da C.I. n° 1.393.441-9-Detran-RJ-16.06.08 e 
do CIC 003 998 927-53; Vice-Presidente: Jochen Siegfried Klemperer, brasileiro, nascido em 
07.12.1941, casado, empreendedor, residente na Rua Afrânio de Mello Franco, nº 233 – 
Quitandinha - Petrópolis-RJ-25651-000; portador da C.I. n° 80 506 197-6-Detran-RJ-23.08.13 e do 
CIC 034 245 967-87; comporão também o Conselho-Diretor: José Paulo Ramos Martins, 
brasileiro, nascido em 15.09.1945, casado, administrador de empresas, residente na Rua Casimiro 
de Abreu, nº 272 – centro - Petrópolis-RJ, 25615-002, portador da C.I. n° 5.099.559IFP-RJ-
23.23.75 e CIC n° 776.268.637-87; Luciano Moreira da Silva, brasileiro, nascido em 19.10.1984, 
solteiro, empresário, residente na Rua José Mayworm, n° 93- Quarteirão Brasileiro – Petrópolis – 
RJ - 25680-230; portador da C.I. n° 11997313-9- DIC-12/02/2002 e do CIC n° 744.422.601-
68; Bruno Soares Machado, brasileiro, nascido em 15/12/1982, casado, professor, Residente na 
Rua Madre Francisca Pia, n° 165 - Quarteirão Ingelheim - Petrópolis – RJ - 25.675-222; portador da
CI n° 11648811-5-Detran-RJ-24.11.2009 e do CIC n° 054.724.657-96. Em atendimento ao item B 
da convocação a Presidente da Assembleia, embora também houvesse apenas um candidato para 
cada um dos dois cargos, fez questão de submeter os nomes ao voto do plenário, não se registrando 
votos contrários ou nulos, resultam assim eleitos para compor o Conselho Fiscal para cumprirem o 
mandato para o período compreendido entre 2014 e 2016: Carlos Eduardo da Cunha Pereira, 
brasileiro, nascido em 19.02.1958, solteiro, administrador, residente na Estrada do Gentio, sem 
número – Loteamento Vale das Araucárias, Rua “D” Casa 230 – Itaipava - Petrópolis-RJ, 25660-
080, portador da C.I. 4.112.049- Detran-RJ-31.05.00 e do CIC n° 720.200.757-68; Carlos Alberto 
Teixeira Alvarães, Brasileiro, Divorciado, Advogado, residente na Rua Barão de Águas Claras, 
301, centro–Petrópolis-RJ, 25625-100, portador da CI n° 40.914-OAB-RJ-21.02.12 e do CIC n° 
521.027.187/00. Os eleitos declaram que desconhecem estarem incursos em qualquer penalidade da
lei que os impeça de exercerem as atividades atinentes a função e previstas no Estatuto. 
Prosseguindo, todos foram empossados como membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, 
sob uma salva de palmas dos presentes. A seguir assumindo a direção dos trabalhos o Presidente 
eleito, Philippe Guédon, em nome de todos os eleitos, agradeceu a confiança depositada pelos 
presentes e conclamou a todos a se dedicarem para que o Instituto, que neste instante inicia os seus 
trabalhos, possa atingir aos objetivos propostos pelo Estatuto Social e como primeira iniciativa 
apresenta para compor o Conselho Consultivo e para a homologação do plenário, os nomes dos 
seguintes associados: Cornelita da Rocha

Vidal de Carvalho, Francisco Afonso Eccard e Sergio Ramos Gonçalves Leite. A plenária por 
unanimidade homologa os nomes dos associados que passam a partir desta data a constituir o 
quadro do Conselho Consultivo conforme determina o Estatuto Social. Como não houvesse mais 
nada a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho Diretor deu por encerrado os trabalhos e eu, 
José Paulo Ramos Martins, que servi como secretário, lavrei a presente ata que lida antes do 
encerramento dos trabalhos e achada conforme a verdade dos fatos segue devidamente assinada 
pelo Presidente, por mim e por pelos associados eleitos neste ato. Petrópolis, 30 de abril de 2014.

Silvia Arantes Guédon
Presidente da Assembleia Geral Ordinária,
Philippe Guédon.
Presidente da Assembleia Geral Ordinária.



José Paulo Ramos Martins.
Secretário da Assembleia Geral Ordinária.

(Documento registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Cartório do Quarto 
Ofício de Petrópolis, no livro A-3 sob n° 7719 em 29.08.2014).


	ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DO INSTITUTO PHILIPPE GUÉDON PRÓ GESTÃO PARTICIPATIVA-IPGPAR, REALIZADA EM 1O DE OUTUBRO DE 2013.
	ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO PHILIPPE GUÉDON PRÓ GESTÃO PARTICIPATIVA-IPGPAR, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014.

