
ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO PHILIPPE GUÉDON 

PRÓ GESTÃO PARTICIPATIVA, REALIZADA EM 20.06.2017 

 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 17h00 

(dezessete horas) no auditório do terceiro andar do Parque Tecnológico 

da Região Serrana, situado à Rua Afrânio de Mello Franco nº 333, Cep 

25.651-000, bairro Quitandinha, nesta cidade de Petrópolis, RJ, reuniram-

se, conforme convocação enviada por e-mail em dez de junho de dois mil 

e dezessete, com o propósito de eleição de nova Diretoria, os seguintes 

Associados: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, Cep 

25.655-031, portador da CI 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 

Domiciano Egydio da Silva 130 apto. 105, Corrêas, Petrópolis-RJ, Cep 

25.720-401, portadora da CI 04485442-0 IFP-RJ – 06.12.91 e do CIC 

775.425.257-00; 03 -  Jochem Siegfried Klemperer, brasileiro, nascido em 

07.12.1941, casado, empreendedor, residente na Rua Afrânio de Mello 

Franco 233, Quitandinha, Petrópolis- RJ, Cep 25.651-000, portador da CI 

80.506.197-6 Detran-RJ-23.08.13 e do CIC 034.245.967-87; 04 – José Paulo 

Ramos Martins, brasileiro, nascido em 15.09.1945, casado, administrador 

de empresas, residente nas Rua Casimiro de Abreu nº 272, Centro, 

Petrópolis-RJ, Cep 25.615-002, portador da CI nº 5.099.559-IFP-RJ e do CIC 

776.168.637-87; 05 – Cleveland Maximino Jones, brasileiro, nascido em 

04.12.1951, separado, economista, residente na Rua Prof. Pinto Ferreira 

nº 50 apto. 301, Centro, Petrópolis-RJ, portador da CI 35.870.678-6, IRGD-

SSP-SP-30.07.97 e do CIC 072.460.215-15; 06 – Cornelita da Rocha Vidal de 

Carvalho, brasileira, nascida em 17.06.1953, viúva, professora 

aposentada, residente na Rua Wilson Vasco Mazon, Bairro Remanso 

Campineiro, Hortolândia, São Paulo-SP, Cep 13.184-480, portadora da CI 

20.657.233-5 SSP/SP-23.05.2013 e do CIC -952.056.248-68. A Assembléia 

teve início com a eleição da nova Diretoria e Conselhos que, foram eleitos 

sem registro de votos contrários ou abstenções, ficando compostos da 



seguinte forma:-Silvia Arantes Guédon – Presidente, Cleveland Maximino 

Jones – Vice Presidente, Jochem Siegfried Klemperer – Diretor, José Paulo 

Ramos Martins – Diretor e Cornelita da Rocha Vidal de Carvalho – 

Diretora. Conselho Fiscal: Carlos Alberto Teixeira Alvarães e Francisco 

Afonso Eccard. Conselho Consultivo: Philippe Guédon, Carlos Eduardo da 

Cunha Pereira, Marcus Antonio Curvelo da Silva e Antonio Carlos Pastori. 

Foi sugerido pela Diretoria recém eleita que Philippe Guédon ficasse com 

o título de “Presidente de Honra” visto que o Instituto leva o seu nome e 

o mesmo sempre será o norteador para as ações que forem sendo 

colocadas em prática, constantemente balizadas pela efetiva 

“participação popular”. 

Logo a seguir, foi apresentada uma Proposta de Trabalho, abrangendo um 

ciclo de palestras e workshops com o título de “A Petrópolis que 

Queremos”. Será montado um cronograma de Cursos e Palestras, que 

ocorrerão de agosto à dezembro deste ano, gerando no mínimo 06 (seis) 

eventos neste período. Inicialmente foi proposto começar com o tema 

“Reordenamento Urbano” ministrado pelo Prof. Manoel Ribeiro (à 

princípio  este tema poderá ser realizado em cinco encontros semanais), 

e, dando sequência, Dr. Ramiro Farjalla ministraria curso de “Capacitação 

Ambiental para Cidadania Participativa”, José Paulo Ramos Martins 

abordaria o tema “Controle Social e Cidadania”, Gilmar de Oliveira falaria 

sobre “Mobilidade Urbana e Planilhas Tarifárias” e outros temas como 

“Habitação Segura” e “Vocações Econômicas do Município” completariam 

este primeiro bloco de Cursos. Certamente à medida que os tópicos forem 

sendo apresentados, haverão desdobramentos que poderão refletir-se em 

formação de grupos de trabalho sobre assuntos específicos. Foi lembrado 

que temas importantes e apaixonantes como Instituto Koeler de 

Planejamento e a criação de um “Gabinete de Sombras” também serão 

objeto de Mesas Redondas de debates. Este formato foi aprovado pelo 

colegiado, sendo que foi mencionado por Silvia Guédon que ela pediria um 

agendamento com Osmar Musse Félix da Construtora Solidum, pois o 

mesmo foi um grande apoiador e incentivador do Instituto desde o início, 

e, portanto, faz-se necessário uma “prestação de contas” demonstrando 

os avanços que conseguimos obter com este apoio (o site e os cursos já 

ministrados para as Ong’s, dentre outros) e também submeter a ele esta 



Proposta de Trabalho para que ele possa opinar se acha viável 

apresentarmos esta à outros Empresários do Município, do ramo da 

construção civil (ou outro) com o objetivo do IPGPar obter novos 

apoiadores para que seja possível colocar em prática este trabalho que 

visa ampliar discussões e trazer conhecimentos específicos de algumas 

áreas para que os cidadãos petropolitanos possam participar mais 

ativamente do trabalho que nos conduzirá a “A Petrópolis que 

Queremos”(Philippe sugeriu um outro título, que poderia ser: “Horizonte 

e rumo para Petrópolis que os petropolitanos querem”). Philippe e 

Cleveland ressaltaram que, mesmo que consigamos obter patrocínio para 

os Cursos, deveria ser cobrada uma taxa módica dos inscritos pois desta 

forma as pessoas valorizam mais sua participação. Em seguida, Silvia 

Guédon expôs sobre Orçamento Mensal do Instituto. As despesas atuais 

são: Sr. Lincoln – R$ 937,00 (Salário Min) e MaxiSite – R$ 230,00. Já 

deveremos prever despesa de E-mail Marketing – R$ 160,00, 

Remuneração Secretaria Executiva – 2 x R$ 937,00 (S.M.), Contador – R$ 

937,00 (S.M.), Aluguel de uma sala no Centro com despesa de cond – R$ 

1.000,00, Despesas de telefone e material de escritório – R$ 400,00 e 

Despesas para realização de Cursos e Workshops – R$ 3.500,00, 

totalizando R$ 9.038,00 (nove mil e trinta e oito reais) de despesas. As 

Receitas Mensais que dispomos hoje são: Contribuição mensal do Parque 

Tecnológico da Região Serrana – R$ 1.000,00 e Contribuição Setanspetro 

– R$ 1.000,00. O desafio será obter apoio de doze empresários com cotas 

de R$ 500,00 perfazendo um total de R$ 6.000,00, somado à meta de 

conseguir todo mês ao menos a associação de duas ONG’s pagando uma 

taxa de anuidade de R$ 450,00, gerando assim uma receita a mais de R$ 

900,00 e obter um resultado financeiro nos cursos ministrados de R$ 

1.000,00 mensalmente. O total das Receitas alcançaria, portanto, R$ 

9.900,00 equilibrando as finanças do Instituto neste início de caminhada. 

Fica também acertado que, na medida em que as despesas do programa 

por acaso não consigam ficar cobertas pelas receitas, o programa será 

adequado à arrecadação viável. Para acompanhamento dos resultados do 

trabalho proposto, ficou decidido um calendário de reuniões mensais, de 

julho à novembro, sempre nas últimas quintas feiras de cada mês, de 

17h00 às 18h30, na Rua Visconde de Itaboraí 485 apto. 304, Valparaíso. O 



calendário das reuniões será: 27.07 – 24.08 – 28.09 – 26.10 e 23.11.  Nada 

mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia às 18H45. 

 

 

 

           SILVIA ARANTES GUÉDON 

                 Presidente 

 

 

 

         PHILIPPE GUÉDON 

          Secretário ad hoc 


