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TERMO pE POS§E E pEC

o acesso a cargos públicos; (2) não está condenado a
a ou sanção, que o torne inelegível para o cargo ao qual tonta posse; (3)

ao requisito de reputação ilibada; (4) não tem nern representa interesse
itante com o da Revolusolar; e (5) não é pessoa exposta pol

Por

nição prevista na

Íim, o Sr. Juan A

regulamentaçiio apl icáve I

iticamente, conforme

que receberá citaçõesntonio Cucrvo Cibils infornra à Revolusolar
e intimações em processos administrativos, judíciais e arbitrais relativos aos atos de sua
gestâo rro endereço acima indicado, as quais serão consideraclas cr.rrnpridas mediante
entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito
à Revolusolar.

de Janeiro,03 de ourubro de2020

tonio Cuervo Cibils
Executivo

O Sr Juan Antonio Cuervo Clbils, uruguaio, solteiro, contador, com iderrtidade RNE
C2406484, inscrlto no CPF 013.952.009-04, residente e domiçiliado na Ladeira Ary
Baroso n.o 66, Babilônia, Leme, Rio de Janeíro/RJ, cEp 22010-060, neste ato toma
posse e e investido no cargo de Diretor Executivo da REvoLUSoLAR, associação
privada ssm fins lucrativos, com sede na Ciclacle do Rio de Jansiro, Estado do Rio clç
Janeiro, na Ladeira Ary Baroso no 66, Leme, cEp 22010-060, inscrita no cNpJ sob o
n" 23'960'208/0001-58, com seus âtos constitutivos devidamente arquivados peranre o
Cartório do Registro Civil dc Pcssoas Juríclicas da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro sob o no 267.714 ("Revotusolar"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral
Extraor<linária da organização realizada em 03 de outubro de?02A,com rnandato ate 03
de outubro de 2023.
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Varetla Avila

Executivo

gesúo no cnclcreço acima inclicado, as gunis serão consicleraclas cumpríclas mcdiante
cntrcgx no rcícrido cnclcrcço, scndo quc cvcnnral altcração scrá comunicada por cscrito à
Revolusolar.

de Janeiro, 03 de ouobro cle 2020

,,h--
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TER]\{P DE POSSE E DECLARÂÇÃP DE DESIMPEPTMENTO

O Sr Eduardo Varella Âvila, brasileiro, soltciro, economisra, com idenridade:
29.540.663-1, CPF '160.418.077-37, residerrte e domiciliaclo cm Rua Paclreco Leão, 646,
casa 14, Jardinr Botânico, Rio deJaneiro/RJ. cEp 22460-030, nesre aro roma posse e é

investido no cnrSo de Dirctor Esecudvo d:r REVOLUSOI-ÂR, associrção privacla sern fins
lucrldvos, conr sede na Cidade clo fuo deJaneiro, Estnclo clo Rio de Janeiro, na l-acleirl Ary
Barroso n" 66, [-eme, cEP 22010-060, insoita no cNpJ sob o no z3.g6a.zog/0001-5g, cor:r
seu§ atos con§tinldvos devidarlente arquivados perante o Carrório do Registro Civil de
I)cssoas Jurídicas da Conrarcr da Capital clo Estado clo Rio de Janciro sob o no 267.714
("Revolusolar'), Para o qual foi cleito na Assembleia Geral Extraordinária cla orpnizaçâo
realizada ern 03 clc outubro de 2020, c'm mandato até 03 de outubro de 2023.

O Sr' Eduatdo Varella Avila, declara expressanrente, s«.rb as penas da lei, que: (.1) não está
impedido por ,lei especial, ou condenado por crime falir:rentar, de pre'aricação, peita ou
suborno, concr,rssâo, pecr,rJato, conEra a economia popular, contra o sistenra financeiro
nacional, contríl a§ nornlas de defesa da concorrêrrcia, contrâ as relaçôes de consumo,
con[râ â fé púbüca ou a propriedade, ou a pena criminal que vccrc, ainda que
tempornriamenre, o acesso i cargos públicos; (2) não estâ condcnado a qualquer pena ou
sanção, que o rorne inclegívcl parâ o cargo âo qual tonra possc; (3) atende a9 requisito de
reputação ilibtda; (4) nâo tcltt nem representâ interesse conflitante com o cla Revolusolar; c
(5) não é pcssoc cxPosta politicamcntc, conforme definição prevism na regulamentaçâo
aplicável.
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'r'ERi\{o pE,possE E DEct,ARÀÇÀO pE DESIMPEDTMENTO

alcnrão, cüsado. engenhciro, com idcntidade RC

cntroga no rcferido cndcrcço, sendo quc cvcntual alteração será cornunicada por cscrito
à Rcvolusolar,

t
de Janeiro,03 de outubro de 2020

ez Vargas

Executivo
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A Sra. Carolina Zucchi Casüel, brasileira, solteira, bancária, com identidade
25.713.728'1, CPF 148.069.727-38, rcsidcntc c domiciliada cm Praça Cardeal Arcoverdc
251801 - copacabana, Rio de Janeiro/RJ, cEp: 22040-030, neste ato tonra posse e é

invcstida no $argo dc mcmbro efetivo do Conselho Fisca! da REVOLUSOLAR,
associação privada sem fins lucrativos, com scde na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
tlo Rio de Janeiro, na Ladeira Ary Barroso n'66, Leme, cEp 22010-060, inscrita no
CNPJ sob o no 23.960-2081000l-58, com scus atos constitutivos devidamcntc
arquivados perante o Cartório do Registro Civil de Pessoas Juridicas da Comarca da
capiul do Eshdo do Rio de Janciro sob o n' 267.714 ("Revolusolar"), para o qual foi
eleita na Assenrbleia Geral Extraordinária da organização realizada em 03 de outubro de
2020, corn mandato até 03 de outubro de 2022.

A Sra- Carolina Zucchi Castiel, declara expressamente, sob as penas da lei, que: (l)
não está inrpedida por lei especial, ou condenada por crimc falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema
íinanceiro nacional, contra as nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de
con.§uÍno, confa a fé pública ou a propriedade, ou a pena crimínal que vecle, ainda que
tetnporariamente, o acesso a cargos públicos; (2) não está condenada a qualquer pena ou
sanção, que a tome inelegível para o cÍugo ao qual toma posse; (3) atende ao requisito
de reputação ilibada; (4) não tenr nem representa interesse conflitante com o da
Revolusolar; e (5) não é pessoa exposta politicamenre, conforme definição prevista na
regul amentação apl i cável.

Por fun, a Sra- Carolina Zucchi Casüel informa à Revolusolar que receberá citações e
intimações em processos administrativos, judiciaís e arbitrais relativos aos atos de sua
gcstão no endcrcço acima indicado, as quais serâo considcradas cumpridas mediantc
entre8a no referido endereço, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito
à Rcvolusolar.

Rio dc Janeiro, 03 dc outubro dc 2020

i Casdel
Membro do Conselho Fiscal
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TERMO pE possE E DECLARÂCÃO pE DESTMPEpTMENTO
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TERMO DE POSSE E DECLARACÂO DE DESIMPEDIMENTO
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por escrito à REvolusolar,

Consclho Fiscal

o sr. Danicl crael de vasconcellos Dlns, brasileiro, solteiro, advogado, RG
27.630.1'74-4, c?F no 124.307.937-17, Residente na Rua Fagunclcs varcla, 534/gol,
Ingá, Niterói/RJ, CEP z4.zlo.s2o, neste ato toma posse e é investido no cargo de
membro efetivo do Conselho t'iscal da REVOLUSOLAR, associação privada sem fins
lucralivos, com sede na Cidacle do Rio de Jane iro, Estado do Rio clc Janciro, na Ladeira
Ary Baruoso no 66, Leme, CEP 22010-060, inscrira no CNPJ sob o no 23.960.208/0001-
58, com seu§ atos constitutivos devidamente arquivados perante o Cartório do Registro
Civil ds Pessoas Jurídiças da Comarca da Capital do Estado do Rio dc Janeiro sob o no

?67-l14 ("Revolusolar"), pâra o qual lbi eleito na Assenrbleia Geral Extraordinária da
organização realizada em 03 de outubro de 2020, com mandato ate 03 de outubro de
2022.

O Sr. Daniel Grael de Vasconcellos Dias, declara expressamente, sob as penas da lei,
que: (l) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime fatimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contÍa a economia popular, contra
o sístEma financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a penâ criminal que vede,
ainda que temporariâmente, o acesso a cargos públicos; (2) não está condenado a
qualquer pena ou sanção, que o torne inelegível para o cargo ao qual toma posse; (3)
atende ao requisito de reputação ilibada; (4) nâo tem nem representa irrteresse
conflitante com o da Revolusolar; e (5) não e pessoa exposta politicamente, conlorme
definição prevista na regulamentação aplicável.
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TFRMO Dr POSSR F'. NF'.CLARACÂO NE DESIMPF.DIMENTO

A Sra. Anns Luizo de Maccdo Villsr, brasileira casad4 administradora, com identidade
1325469-0, CPF 859.098,907-00, residcntc e domiciliada na Rpa Conde f,ç Senfim,
1052/305 - Tijuca - Rio dc JaneiroiRJ, CEP 20530-003 , nestc Bto roma posse c é
investida no cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da REVOLUSOLAR,
associação privada sem fins lucrativos, com scdc na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio dc Jancíro, na Ladeira Ary Banoso no 66, Lemc, cEp 220tG.060, inscrita no
GNPJ sob o n" 23.960.208/0001-58, com seus atos constitutivm devidamente
arquivados perante o Cartório do Registro Civil de Pessoas Juridicas da Comarca dg
Capital do Estado do Rio de Janeiro sob o no 26'1.114 ("Revolusolar'), pana o qual foi
eleita na Assembleia Ceral Extraordinária da organizaçâo realizada em 03 dc ourubro de
2020, com mandato até 03 de outubro de Z0ZZ.

A sra. Anno Luizo de Mscedo villar, dcclara exprcssamsnte, sob as penas da lei, que:
(t) não cstá Ímpcdida por lci cspccial, ou condcnada por cÍinc fal.imcntar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, pcculato, contra a,economia popular, contra
o si§ema financeiro nacional, contro os nornlos de defesa da concórrência, con6a os
re lações de consumo, contrs a fe pública ou a propriedade, ou a peoa criminal que vede,
ainda quc temporariamcnte, o ocesso a csrgos púbücos; (2) não está condenada a
qualquer pena ou sanção, gue a tornc inelegível para o cargo ao qual toma posse; (3)
atende ao reqüsito de reputação ilibada; (4) não tem nem repr6senta interesse
couflitaatc com o da Revolusolar; c (5) nâo é pcssoa cxposta poliücarneníc, conforme
dcfi ni ção prcü sta na regul am cn tação apl i cávcl.

Por fim' a §ra. Ânna Lulza de Macedo Villar i::fonna à RevolusolaÍ que receberá
citações e intimações em proccssos administrativos, judiciais c arbitrais relativos aos
atos de sua gcsülo no cndereço açima indicado, as quais serão consideradas cumprides
meüanto entcga no rçfcrido cndcrcço, sendo quc cvcntual altcração será comunicada
por escrito à Revolusolar.

Rio dc Janciro, 03 dc outubro ite 2020

de Ylllar
do Conselho Fiscol
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03 bro de 2020

io Pcreira
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Consclho Consultivo

(J.l
f{
{ú
cf,

RCPJ-RJ 1910112021-61
EDNC368,1 l HUO
fl.: 7115

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr Carlos Àntônio Percirir, brasileiro, casado, nricroempresário, com identidade
05'802.181-7, CPF 768'440 .217-04, rcsidente e domiciliado no endcreço Rua São Bento
casa l, Babilônia, Lenre, Rio cle Janeiro/RJ, cEp zzol0-060, neste ato toma posse e é
investido no cargo de membro efetivo do Conselho Consultivo cla REVOLUSOLAR,
associaçâo privada sem fins lucrativg5, com sede na Cidadc do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Ladeira Ary Barroso no 66, Leme, cEp 22arc-060, inscrita no
CNPJ sob o no ?3'960.2ABn00l-58, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante o Cartôrio do Registro Civil de Pessoas JurÍdicas da Comarca da
capital do Estaclo do Rio de Janeiro sob o nu 26'1.714 (,,Revolusolar"), para o qual foi
eleito na Assembleia Ceral Extraorclinária da organização realizacla em 03 de outubro de
2020, com mandato até 03 de outubro deZ02Z.

o sr' carlos Antônio Perclra, declara expressan.lente, sob as penas cla lei, que: (l)não
está impedido por lei especíal, ou condenado por crinre falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a econonria popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de rlefesa da concorrência, contra as relações de
consumo, contra a fé pública ou a propriedadc, ou a pena criminal que vecle, ainda que
temporarianrent€, o acesso a cargos públicos; (2) não está condenado a qualquer pena ou
sanção, que o torne inelegível para o cargo ao qual toma posse; (3) atende ao requisito
de reputação llibada; (4) não tem nem ropresenta interesse co,flitante com o da
Revolusolar; e (5) nâo e pessoa exposta politicamente, conforme deÍinição prevista na
regulamenração apl icável.

Por fim, o Sr. Carlos Antônio pereira inlorma à Revolusolar que receberá citaçôes e
intinrações em proce§sos administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua
gestão no endereço acima indicado, as qr.raís serão consi<leracias cumpriclas mediante
entrega no referido endereço, senclo que eventual alteração será comunicada por escrito
à Revolusolar.
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TERMO DE POSSE E DECI.{RÂCÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Sra. Kathlen Schneidet, brasileira, solreira, engenhei.ra eiviJ c pesquisadora, com

idenridadc 4.606.719, CPF 062.372.389-13, residenre e domiciliada em Rua Servidão Mar
do kstem 51ó, fuo 'favares, Florianópolis/Sc, CEP 88048-414, ncsrc ato ronra possc c é
invesdda no cargo de membro eferivo do Consclho Coosultivo da REVOI-USOLÀR,

associação privada sem 6ls lucracivos, com scdc na Cidade do fuo de Janeiro, Estado do

fuo de Janei.ro, na l,adeira Â4' Barroso no 66, Lcme, CEP 22010-0ó0, inscrita no CNPJ sob

o n" 23.960.208/0001-58, com seus aros consLirutivos derridamente arquivados peranre o

CutóriodoR.gistroGt'iJdePcssoasJundicasdaComarcadaCapitaIdoEstadodoRiode

Janciro sob o n" 267.714 ('Revolusolar'), para o qual foi elcita na Àsscmbleia Gcral
, Exuaordinária rca)izada cm 03 de ouubro de 2020, com mândâro aré 03 de outubro de

2022.1

A Sra. Kathlcn Schneider, declara expressâ.meÍlcc, sob as penas da lei, que (t) não esú
impcdida por lei cspccial, ou condcnada por crimc fümcnrar, dc prcvaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, conüa â economia popular, conra o sistema Enanceiro

üâ as norrnas de defcsa da coocorrêncra, cooúa as relações de consumo,

pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda quc

nte, o acesso â caÍgos públicos; (2) nâo esú condenada a qualqucr penâ ou
quc a torne incicgívcl pÍua o cârgo âo qual toma possc; (3) atendc ao rcqüsiro dc

iübada; (4) não rem nem representa interessc confl.itantc com o da Rcvolusolar; c

na regulamentação

....

(s) exposta politica:'nente, conforme dc6nição previs ra

aplicá

Por 6m, a Srn. Kathlen Schneider informa à Revolusolar que rccebcrá citaçôes e

incimações em p(ocessos adminisrarivos, ludiciais e arbiuais rclarivos Âos âros de sua

gestão no endcreço acima indjcado, as quais serão coosideradas cumpridas mcdiante
cnuegâ no referido endereço, sendo que evcnruâl alrcração será comunicrda por escrito à

Revolusolar.

Rio dc Janciro, 03 dc ourubro dc 2020

Ça^*a^

Schneidet ,l',,''li 
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'..
o Sr' Parrl Freddy Hclcne Diiuyvcttci, dcclâia ôxprcssarnente,. sob as penas cla lei.quc: (l) nào cstá inrpedido por lci cspcciul, ou condenado llor crinre fali.rc.rar. clcprcvaricttçiio' pcita ou suborno, concussão, pcculato, contr.B,â ecorrornia po1:ular. corllr0o sistcrrra financeirt: nacionar, conrra as r,or,rr. dc defcsiir<ra.concor,rôrrcia, conrr.a flsrclaçôes de consumo,'côntra a fé pública ou a pro;rricdadc;.ô.ü a.iiena crirninal qrre,cde.
airtda quc lcrnporariârnentc, o aôesso a cargos púbricos; (2) não cstá concrcrado aqualqucr psna ou srnçio, que o tornc incregivcr para o cargo ao quar rorrra posse; (3)
atende ao requisito de rcputação ilibada; (4) não terlr nelrl rcprcscnra intcrcsseconÍlitatte corn o da Revorusolar; c (5) nâo e pessoa exposra poriticamenre, conÍbrnre
definição prcvista na regtrlanrentnção aplicávcl.

''Por 
fir'n' o Sr' Pnul F-redcly Helcnc Dhul'verÍer infornra à Rc.,olusolar cltrc rcccbcr.ácítaÇôes e intimaçôes enl proces.sos adrrrirristrativos,.juclicrars e ar.bitrais relari'os aosatos de sua gestão no enclereço ncitttu indicaclo, ns qrrais serârr consiciern4as cur,priclnsmedinntc cntrega no rcfcrido cndcrcço, senclo qrrc cvcntunl altcraçào sclii colnunicactnpor escrito à Revolusolar.

ill'
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TERMO DE POSSE E DECIÁRÂçÃO T}E DESTMPEDIMENTO

O Sr- Nelson dc Souza Falcão Filho, brasilciro, casado, engenhciro, com identiclaclc
15. rcsidentc c clomiciliaclo cm Rua Emcrson .Lopes, 46 -

rcrlizl.da cnr 03 dc ourubro de 2020, conr mândâro até 03 dc ourubro clc z0zz.

C) Sr- Nelson de Souza Falcão Filho, dcdera cxprcssamcrrtc, sob as pcnírs tla lci, quc: (1)
nào esú irnpcrJido por lci especial, ou condcnado por crirrrc falinrcnrar, dc pr:cvaricação,
pcita ou subomo, concussão, peculato, contrír a economia popul;u:, contra o sisterna
financciro nacional, contÍa as normas de cle€e.sa da concorrôrlcia, contÍa as rclações dc
consunlo, contra a fé pública ou a propriedadc, ou a pcna criminel quc vcdc, ainda quc
tcnrporariamcntc, o accsso a caÍgos púbÍicos; (2) não cstá condc-nado n qualqucr pcna ou
sanção, quc o torne indegítel pâÍâ o cargo âo qua.l ton:a possc; (3) atcndc ao rcqúsiro rJe
rcputação ilibada; (4) não rcm nem represcntâ intercssc conÍlitantc corn o cla Rcvolusolar; c
(5) não é pessoa exPosta poliriczr.nrcnte, coníomre dcfinição prevista na regulanrentação
aplicávcl.

Por fim, o Sr:, Nclson dc Souza Falcão Filho informa à Rcvolusolar quc reccl:crá citações c
intimaçõcs em Proccssos administrativos, iudiciais e arbitrais rclativos aos etos cle sua gesuio
no cndcreço acima indicado, a.s quais scrâo consideradas cumpridas nrcdianre cntrcga po
tcfcrido cndcrcço, scndo quc cvcntual altcração scrá comunicacla por cscrito à Rcvolusolar.

Rio dc Janeiro, 03 <lc ourubro dc 2020

,;:,:i|;

o Filho
bro do Conselho Consultivo

.:........:.
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TERMO DE POSSE E DECLÂRÁ.çÃO DE DESÍM.PEDIMENTO

fuo clc Janciro, 03 clc outubro de 2020

de Ândrade Nunes
Consclho Consultivo

{t}tr
ffi*
F,.*
§r

Â Sra' Nilza Rogéria de Ândrade Nuncs, brasileira, clivorciada, assisrentc social, co'r
identidadc 06100483-4, CPF 830.248 .407-53,rcsidente c domicifiado em praia do Flamengo,
164 / 904, Flnmengo, Rio cle Janeiro/RJ, CEP 22210-030, nesre nro toma posse e é investida
no cargo clc membro efedvo do Conselho Consu.ldvo cla IIEVOLUSOLAR, associaçâo
privada sem fins lucradvos, com sede na Ciclede do Rio deJaneiro, Estado do Rio deJaneiro,
na Ladeir:a Ary Barr.so no 66, Lcmc, cEp 22010-060, inscrira no cNpJ sob o no
n'96A'2A8/0001'58, corrl seu§ ltos constitutivos devidarnente nrqui*ados pcranre o Cartório
do Registro Civil dc PessoasJurídicas da Comarca da Capitnl do Estado do Rio deJaneiro
s<'»b o n" 267'114 ("Revolusolar'), para o qual Êcri eleira na Assembleia Geral Extra,rdinária
da organização rel[zada em 03 de outubro çle 202A, com mandato até 03 c]e outubro dc
2422.

A Sra' Nilza Rogéda de Andrade Nunes, cleclara cxprcssarl'renre, sob âs penas cla lei, que:
(1) não está it,pedida por .lei especia-I, ou conclenada por crinre falimentar, cle pre'aricaçâo,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popurâr, conua o sistema
financeiro nacional' côntrâ íls nonnas de defesa da concorrênai^, co.rt.^ as rei:rçôes de
consumo' coÍr[ra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminar que vede, zunda quc
temporariamenre, o acesso a cargos púbricos; (2) não cstá condenada a quarqueÍ pena ou
sanção, que â torne inclegívcr pâra o cargo ao quar tomr possc; (3) atcnde ao reqüsito de
reputaçâo iübada; (4) não tem nen'r rcprescnra interesse conÍlitante com o da Re*olusolar; e(5) não é pessoa exPosta politicanrente, confr"rn'rre definiçào prevista na regr,r.lanrentcçãr.r
aphcável.

Por fim' a sra' Nilza Rogéria de Ândracle Nunes informa à Revolusolar que receberá
citaçôcs c intimaçõcs cm proccssos ndnrinisrrativos, jucllciais c arbitrais rclativos aos atos clc
sua gestâo no endereço acima indicado, as quais scrão consicleradas curnpriclas nred.iante
entrega no refer:ido endereço, sendo que cventual alteração será comunicada por escrito à
Rev«:lusc»lar.
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REVOLUSOI.AR

CNPJ n." 23.96A.205 / O00t -SB

i::ii,.,

Susteras, brasileiro, casado, rrrgcnhciro, cor.r.r idcntidade
90, residenrc e domiciliaclo cm Rua Tabapuâ, i075

Por fim' o Sr' Grrilherme Ltriz susteras informa à Revolusolar que reccberá citações e
intimações cn'l processos administrativos, iudiciais e arbirrais reladvos aos atos de sur
gestão no endereço acinra irrdicndo, as qr.rais serão considcradas cumpridas mediante
eotrega no referido ender:cço, sendo que cvenR.al a.lteraçâo será comunicada por escriro à
Revolusolar.

lUo de Jnneiro, 03 de outubro de Z0Z0

re Luiz Susteras

Conselho Consultivo

,,'i",,'

,: r , t., ,

....,,..',.....;.:1:l 

. ..

:::::l :::::::::i::::, ::::

'.,...."'.' '

1 ,: ,

...................,,,,...ill.......

i:.iiiiiii.i.iii:..:

l,l.l.'..i..'

:1;ltt,:11:;,:

t,.'ll:,''i':il..l,

",.

"çr*
ffi
.s#

F'-
ffi



RCPJ-RJ't9t01t2021-61
EDNC3681 lHUO
fl.: í3/í5

REVOLUSOI.AR

CNPJ n." 23.9 60.208 / 0001 -58

TERMO pE POSSE E pEi"Ç.LâIlAçÃO pE DESTMPEpTMENTO

Â Sra. Bãrb*a Ferreira Vicgas Rubim, bra-silcirq solrcira, advogada, com identidade

139724, CPF 009.584.599-24, rcsidcntc e domiciliada em ÂI. Fcrnio dc Cardim,

aParteÍrcnto 62, )ar.dim Paulista, São Paulo/Sp, CEP 01403-020, ncstc eto toma possc c ó

invcstida no caqgo dc membrr: efctivo drr Conselho Consultivo da RbIVOLUSOLÁR,

associação priveda scm 6ns lucrativos, com scdc na Cidadc do Rio dc Janciro, llstado do

Rio dc Janciro, na l-adcira Âq' Bar:roso n" 66, I-cmc, CEP 22010-060, inscrita no CNPJ sob

o n" 23.960.208/0001-58, conr seus âtos constitutjvos devidanrentc arquivad«:s perantc o

Cartório do Rcgi.str.o Ciül de Pcssoa.sJurÍtlicas da Comarca da Capital do Estack: do Rio dc

Janciro sob o n" ?67.714 ('Revolusolar'), para o qual foi clcita na r\ssembleia Gcral

ÊlxtraordinárÁ rcalizada cnr 03 dc «:utubro dc 2020, com nrandato atc 03 dc ourubro dc

2022.

Â Sra. Bârbata Fcrrcita Yícgas Rubim, dcclara exprcssanlcorc, sob âs pena.s da lei, quc:

(1) não cstá impcdida por lci cspcci:ü, ou contlcoada por crimc falimenta.r:, dc prevaricação,

peita ou suborno, concussãc,, pecuJato, colrtrâ a ccononria popular, corltra o sistcma

financciro nacional, contrâ as normas dc dcfcsa da concorrência! c()ntra as rclaçôcs clc

consulno, contrâ a fé pública ou a propricdadc, ou e pcna criminal quc vcdc, ainda quc

tcmpora.riamcntc, o accsso e cxrgos públicos; (2) não e.stá condcnxda a qualqucr pcnâ ou

sançào, gue n tornc inelegívcl parx o cargo ao qual toma posse; (3) atcnde ao rcquisito de

rcputaçào ilibadal (4) não tcn) ncm rcprcscntâ íntcrcsse conflitantc com o da Rcvolusolar; c

(5) nio é pcssoa e\postâ politicamcntc, conforme definiçãr: prcviste na rcgulanrentação

aplicável.

Rio dcJaneiro,03 dc ourubro dc2A20

Bárbara Ferteira Yiegae Rubim

Membro do Consclho Consultivo,.rrv vvrr§gqvt,

_1L1
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REVOLU§OLAR

CNPJ n.' 23.960.208/000 l -58

TERMO pE POSSE E DECLARAÇÃO pE pE§rMtEptM.EilTO

O Sr Paulo Henrique Fidelis Feílosa, brasileiro, casado, engenheiro, com identidade
I0.885.145-2, CPF 052.630.787-06, rcsidcntc c domiciliado em Rua Uruguaí, 4?1,
apaÍtâmento 703, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20510-060, neste ato toma posse e e
investido no cargo dc membro efctivo do Consclho Consultivo da REVOLUSOLAR,
associação privada sem fins lucrativos, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Ladeira Ary Barroso no 66, Leme, CEP 22010-060, inscrita no

CNPJ sob o n" 23.960.208/0001-58, com scus atos constitutivos devidamcntc
arquivados perantc o Cartório do Registro Civil de Pessoas Juridicas da Comarca da
capital do Estado do Rio de Janciro sob o no 267.714 ("Rcvolusolar''), pâra o qual Íbi
clcito na Assemhleia Geral Extraordinária da organtzação rcalizada em 03 de outubro de
2020, corn mandato ató 03 de outubro de 2022.

O Sr. Paulo Henr'{que Fldells Fcltosa, declara expressamente, sob as penas da lei, que:
(l) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, conúa
o sistema financeiro nacional, contra ÍLs norma-s de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, contra a lé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamcnte, o acesso a cargos públicos; (2) não está condenado a
qualquer pena ou sanção, que o tome inelegível para o cargo ao qual toma posse; (3)
atende ao requisito de reputação ilibada; (4) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Revolusolar; e (5) não é pessoa expos0a politicamente, conforrne
definição prevista na regulamentação aplicável.

Por Ftm, o Sr. Paulo llenrique Fidelis Feitosa informa à Revolusolar que receberá
ciuções e intimações em processos administradvos, judiciais e arbitrais relativos aos
atos dc sua gcstão no cndcreço acima indicado, as quais scrão considcradas cumpridas
mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração será comunicada
por cscrito à Revolusolar,

Rio de Janciro, 03 dc outubro de 2020

Feltosa
Membro do Conselho Consultivo
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EDTTAL DE CONVOCAÇÃO

representada por seu Presidente AOALBERTO SILVA
presente edital presencial de convocação de todos os

Geral Extraordinária, que será realizada na sede
a seguinte ordem do dia:

aíastamento voluntário do

, no dia 03 de outubro, com

1) Renúncia do Diretor Presidente, do Diretor vice-presidente e
Diretor Vice-Presidente do quadro de associados
2) Alteração do Estatuto Social;
3) EÍeição da nova Diretoria Executiva, Conselho
4)Assuntos gerais.

FiscaÍ e ConseÍho Consultivo; e

em primeira convocação às 14 horas, com a presença
r segunda convocação, com o mínimo de dois terços

2020

5d,
lbe rto Silva de Almeida
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LISTA DE PRESENÇAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
03 DE OUTUBRO DÉ2020

Adalberto Alrneída ,[ J"r// .,r# s,'p J,

Juan Cuervo

,,,,
Eduardo Varella Avila

Natalia Ur

Femanda

rbina

Melo

Paraíso da Silva

Desclaux

Maestri

na

Castiel

,, : , ' : i:i i,:: tr:t ,: t,:,, ,

.l..'''.''.l'i,,
Adriáno

Laurene

Rafael Gomez

Paula Costa

tu
Mariana

Alex Via

Carolina

:::.:.:
::::::: ::: :::::

:,:::::::::::::::::::::::

l

,::::]:].

Vitor Aguiar Cheles J,
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REUOLUSOTAR

TERMO DE RENUNCIA PRESIDENTE

Á nssEMeLErA cERAL DE AssoctADos DA REVoLUSoLAR

-q 
t/1r

;.r;mF

Eu, Adalberto Silva de Almeicla, RG 23.818.290-1, CPF 026.114774-93, venho informar por
meio desta, a minha renúncia definitiva, por motivos particulares, como Diretor Presidente
desta instituiçâo, continuarrdo como membro associado oficial dela. Referida renúncia passa
a produzir todos os efeitos legais a parrir da presente data.

Aprov.eito para conferir à Revolusolar e a seus associados a mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direiros e obrigações em
razão de minha atuação como Diretor Presidente da Revolusolar para nada mais deles
reclamar, seja a que título for, expressamente renunciândo a todo e qualquer direito e/ou ação
que pos§a teÍ contra a Revolusolar e seus associados em relação ao período em que atuei
como presidente da Revolusolar, incluindo mas não se Iimitando a quaisquer valores ou
contraprestações a que pudesse fazer jus enr decorrência do exercÍcio do referido cargo.

tuo de Janeiro, O4l0glZ0ZA
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-rr*h^é REUOLUSOLAR

TERMO DE RENUNCIA VICE PRESIDENTE

Á nsseNaelErA GERAL DE ASSocrADos DA REVoLUSoLAR

Eu, Valdinei Medina Machado Da silva, RG 12.889.48s-4, CPF 0sG.GSr.3g7-BS, venho
informar por meio desta, a mirrha renúncia defirritiva, por motivos particulares, como Diretor
Vice Presidente desta instituição, e também como membro associado oficial dela. Referida
renúncia passô a produzir todos os efeitos legais a partir da presente data.

Aproveito para conferir à Revolusolar e a seus associados a mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitaçâo em relação a todos os direitos e obrigações em
razão de minha atuação como Diretor Vice Presidente da Revolusolar para nada mais deles
reclamar, seja a que título for, expressamente renunciando a todo e qualquer direito e/ou ação
que possa ter contra a Revolusolâr e seus associados em relação ao período em que atuei
como Vice Presidente da Revolusolar, incluindo mas nâo se limitando a quaisquer valores ou
contraprestações a que pudesse fazer jus em decorrência do exercÍcio do referido cârgo.

Rio de Janeiro, 0410912020
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA REVoLUSoLAR REALIZADA
EM 03 DE OUTUBRO DE 2O2O

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniu-se em primeira
convocação em sua,sede na Ladeira Ary Barroso, n.o 66, Lerne, Rio de Janeiro/RJ, CEp22010-060, os membros da REVOLUSOLAR, associaçáo piivaoa sem Íins lucrativosinscrita no CNPJ sob número 23.960.208/0001-58, too'os convocados por correspondên-cia eletrônica e telefone,
o Presidente abriu os trabalhos solicitando qle os presentes indicassem um nome parapresidir a Assembleia Geral. Por aclamação foi indicado o sr. ALEX VIANA Dos sAN-Tos, brasileiro, consultor de marketing oigital, com identid àie fiaíjls1g-s, cpF026'664'027-38, residente e domiciliaJo e-m Rua Dominjór Éerr"ir. a 226,apartamento6-01,Çopacabana, Rio de Janeiro/RJ, cEp zzoso-012, b;; como para secretariar o sr,vitorAguiar Chetles, brasileíro, solteiro, administrador, com identidade Ogg7624g-5, CpF105'425'867-89, residente e domiciliado em Rua das Laranjeiras 1, apto 507, bloco B -Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.240-000. lnstalada'a mesa, o presidente pediu aosecretário que procedesse a leitura do Edital oe convocãçao qua constava dos seguinlesilens: 

___y__ Yvv vvrr,,svq vvo rÍ

1) Renúncia do Diretor Presidente, do Diretor Vice-Presidente e afastamento volunrário doDiretor VÍce-presidente do quadro de associados;
2)Alteração do Eslatuto Social;
3) Eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; e4)Assuntos gerais.

Terminada a leitura do Edital, o presidente submeteu aos presentes o inÍcio de discussãodas pautas acima

1) Renúncia do Diretor Presidente, do Diretor vice-presidente e afastamento volun-tário do Dlretor vice-presrdente do quadro de assocradoso Presidente desta assembleia, vem óomunicar a todos os associados, que recebeu umcomunicado oficial de renúncia unilateral do atual Diretoiáresídente da Revolusolar, se-nhor Adalberto sity: de Almeida, brasileiro, sotteiro, eletricista, com identidade23'818'290-1' CPF 026.114.774-93, residente e domicitiaoo'na Ladeira Ary Barroso n.o 66,complemento Rua caixa D'água 178, Babilônia, Leme, Rlo o" Janeiro/RJ, ÇEp 22010_060, o qualpermanecerá comá integrante do quadro de associados da REVoLUSoLAR.

comunica que recebeu também carta comunicando a renúncia e afastamento do quadrode associados do atual vice-Presidente e associado da REVoLUSoLAR, o senhor valdi-nei Medina Machado da silva, brasileiro, solteiro, autônomo, com identidade 12ggg4g5-4' inscrito no cPF 056.651.397-85, resiJente e domiciliado na Ladeira Ary Barroso n.o 66,Leme' Rio de Janeiro/RJ, cEP 22ô1ó-oto, comunicando iu, renúncia ao cargo de Vice-Presidente e sua desÍiliação do quadro íe associados da Revolusolar.

Referidas comunícaçÕes foram postas para conhecirnento de todos da Assembleia, queimediatamente ratíficaram, por unanÍmidad, o, p"àido. oe Àn,incia do presidente e vicePresidente e desfiriação do vice piesláànte do quadro de associados.
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2)Alteração do Estatuto Social

A pedido do Presidente, procedeu-se à leitura da proposta da Diretoria para alteração
integral do estatuto social, seguida do parecer favorável do Conselho Fiscal, proposta
essa que teve cópias distribuÍdas a todos os associados presentes nesta assembleía.

Finda a leitura, o Presidente colocou em discussão e em votação â rêforma estatutária
proposta, sendo tais documentos aprovados por unanimidade, passando o estatuto social
a ter a versão anexa à presente ata.

3) Eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscale Conselho Consultivo

O Presidente iniciou com os presentes a eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal e Conselho Consultivo conforme previsto no novo estatuto social aprovado no item
anterior da paula desta assembleia.
ApÓs finalizar a leilura dos candidatos, foram volados os nomes para os cargos e eleitos
os seguintes membros para iniciar um novo mandato de OutubronAzO a Outubro/2023.

Diretoria Executiva

DIRETOR EXECUTIVO - Juan Antonio Cuervo Cibils, uruguaio, solteiro, contador, com
identidade RNE G2406484, inscrito no CPF 013.952.009-04, residente e domiciliado na
Ladeira Ary Banoso n.o 66, BabilÕnia, Leme, Rio de Janeiro/RJ, cEp 22010{60;

DIRETOR EXECUTIVO - Eduardo Varella Avila, brasileiro, sotteiro, economista, com
identidade: 29.540.663-1, CPF 160.418.077-37, residente e domiciliado em Rua pacheco
Leão, 646, casa 14, Jardim Botánico, Rio de Janeiro/RJ, cEp 22460-030;

DIRETOR ExEcurlvo - Rafael Gomez vargas, alemão, casado, engenheiro, com
identidade RG Diplomático VC31.152-2 (Brasil), CPF 097.564.641-94, residente e
domiciliado em Rua Paulino Fernandes 78, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEp 22270-050;

Conselho Fiscal

l. Carolina Zucchi Castiel, brasileira, solteira, bancária, com identid ade 2S.713.lZA-
1' CPF 148.069.727-38, resídente e domiciliada em Pracp Cardeal Arcoverde
25/801 - Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEp: 22040-030;

2- Daniel Grael de Vasconcellos Dias, brasileiro, solteiro, advogado, com identidade
27.630.174-4, CPF 124.307.937-17, residente e domiciliado na Rua Fagundes
Varela, 534/801, tngá, Niterói/RJ, ÇEp 24.210.520;

3. Anna Luiza de Macedo Villar, brasileira, casada, administradora, com identidade
7325469-0, cPF 8s9.098.907-00, residente e domiciliada na Rua conde de
Bonfim, 1052/305, Tijuca, Rio de ianeiroiRJ, CEp 20530-003.

Ê
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Conselho Consultivo

1. Carlos Antônio Pereira, brasileiro, casado, microempresário, com identidade
05.802.181-7, CPF 768.440.217-M, residente e dômiciliado no endereço Rua Sâo
Bento casa 1, Babilônia, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22010-060;

2. Kathlen Schneider, brasileira, solteira, engenheira civil e pesquisadora, com
identidade 4.606.719, CPF 062.372.389-13, residente e domiciliada em Rua
Servidão Mar do Leste 516, Rio Tavares. Florianópolis/SC, CEP 88048-414;

3. Paulo Henrique Fidelis Feitosa, brasileiro, casado, engenheiro, com identidade
10.885.145-2 emitida pela IFP/RJ, CPF 052.630.787-06, residente e domiciliado
em Rua Uruguai, 471 , aparl.703, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20510-060:

4. Nelson de Souza Falcão Filho, brasileiro, casado, engenheiro, com identidade
6.818.022-6, CPF 944.490.748-15, residente e domiciliado em Rua Emerson
Lopes, 46 - Sorocaba/SP, CEP 18048-016;

5. Nilza Rogéria de Andrade Nunes, brasileira, divorciada, assistente social, com
identidade 06100483-4, CPF 830.248"407-53, residente e domiciliado em Praia do
Flamengo, 164 / 904, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-Q3O;

6. Guilherme Luiz Susteras, brasileiro, casado, engenheiro, com identidade
26.352.141-2,CPF 282.008.178-90, residente e domiciliado em Rua Tabapuã
1075, apartamento 52, ltaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-014;

7. Bárbara Ferreira Viegas Rubim, brasileira, solteira, advogada, com identidade
139724, CPF 009,584.599-24, residente e domiciliada em Al. Femão de Cardim 98,
apartamento 62, Jardim Paulista, São PauÍo/SP, CEP 01403-020;

B. Paul Freddy Helene Dhuyvetter, belga, divorciado, administrador, corn identidade
passaporte belga EN189658, CPF 061.048.187-81, residente e domicitiado em
Waarschootstraat 1/A, Gent, BéÍgica, CEP 9000.

Os acima designados tomarn posse em seus cargos conforme termo de posse específico
assinado nesta data e arquivado na sede da Revolusolar.

Encenada a ordem do dia, o Presidente ofereceu a palavra para qualquer associado que
dela quisesse fazer uso. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada nesta
data a reunião de Assembleia Geral Extraordinária

A!úw b, eü
ALEX VIANA DOS SANTOS
Presidente da Assembleia

ea*

t
VITOR UIAR CHE
Secretário da Assembleia
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