ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REVOLUSOLAR
CN

PUM F : 23.960.208 10001-s8

Aos vinte e quatro dias (24) do mês de abril de dois mil e vinte e um, às L0:00 horas, reuniram-se em
primeira convocação, presencialmente, em sua sede na Ladeira Ary Barroso, n.e 66, Leme, Rio deJaneiro/RJ,
CEP 22010-060 e, virtualmente, por meio de plataforma de videochamada, os membros da REVOLUSOLAR,
associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob número 23.960.208/0001-58, convocados com
a antecedência mínima de 7 (sete) dias, por correspondência eletrônica e telefone, os seguintes presentes:

Adalberto Almeida, brasileiro, solteiro, eletricista, com identidade 23.818.290-1, residente e domiciliado na
Ladeira Ary Barroso 66, complemento Rua Caixa D'água 17B, Babilônia, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22010-060;
Alex Viana dos Santos, brasileiro, casado, consultor de marketing digital, com identidade 11423519-5, CPF
02666402738, residente e domiciliado em Rua Domingos Ferreira 226, apartamento 601, Copacabana, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 22050-012;

Carolina Zucchi Castiel, brasileira, solteira, bancária, com identidade 25.713.728-1, CPF 148.069.727-38,
residente e domiciliada em Praça Cardeal Arcoverde 25/807, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22044-030;
Eduardo Varella Avila, brasíleiro, solteiro, economista, com identidade 29.540.663-1, CPF 760.478.A77-37,
residente e domiciliado em Rua Pacheco Leão, 646, casa 14, Jardim Botânico, Rio de laneiro/RJ, CEP
22460-030;
Juan Antonio Cuervo Cibils, uruguaio, solteiro, contador, com identidade RNE G24A648-4, inscrito no CPF
013.952.009-04, residente e domiciliado na Ladeira Ary Barroso n.e 66, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22.010-060;

Laurene Desclaux, francesa, solteira, engenheira, com identidade RNE V4522O7-7, CPF 060.943.987-L8,
residente e domiciliada em Estrada do Pontal 3900, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22790-877;
Natalia Andrea Urbina Castellàn, chilena, solteira, professora, Rut 15.636.339-1, com identidade RNM
V625673T, residente e domiciliada em Rua Boa Vista 13, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22010-060; e
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.
Após verificação do quórum, confirmada a presença da maioria absoluta dos membros, o Diretor Executivo,

Juan Antonio Cuervo Cibils, abriu os trabalhos solicitando que os presentes indicassem um nome para
presidir a Assembleia Geral, que designará o Secretário, em conformidade ao arl.21, §2do Estatuto Social.
Por aclamação foi ratificado o Rafael Gomez Vargas, alemão, casado, engenheiro, com identidade RG
Diplomático VC31,.152-2 (Brasil), CPF 097.564.64L-94, residente e domiciliado em Rua Paulino Fernandes
78, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-050, bem como para secretariar o Sr. Juan Antonio Cuervo
Cibils, uruguaio, solteiro, contadoL com identidade RNE c240648-4, inscrito no CPF 013,952.009-04,
residente e domiciliado na Ladeira Ary Barroso n.e 66, Leme, Rio deJaneiro/RJ,CEP 22.010-060. lnstalada a
mesa, o Presidente pediu ao Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação com os seguintes
itens que constituem a Ordem do Dia:

1)

Prestação de contas do exercício 2020: (i) Aprovação das demonstrações financeiras e do balanço

patrimonial referentes ao ano fiscal de 2O2O; e (ii) Exame e aprovação do Relatório Anual de
Atividades referente ao ano de 2020;

2l
3)

Exame e aprovação do Plano Anual de atividades e do orçamento referente ao ano de 2021";

Exame e aprovação de operações cujo montante global ultrapasse RS 50 mil (cinquenta mil reais)

realizadas

em

2O2O

que foram abrangidas pelas atividades constantes do Plano Anual

Revolusolar referente ao ano de 2020;
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eré-aprovaçao de operações cujo montante global ultrapasse RS 50 mil (cinquenta mil reais) que

s)

Aprovação do ingresso de'novos associados ao quadro social; e

6)

Assuntos gerais.

envolvam as atividades indicadas no Plano Anual de Atividades de 2027;

Terminada a leitura do Edital, o Presidente submeteu aos presentes o início de discussão das pautas acima
1) Prestação de contas do exercício 2020

o art. 22, alíneas b) e c), do Estatuto Social, a Assembleia discutiu, examinou e aprovou por
unanimidade as contas do exercício financeiro de 2020, tanto no que diz respeito às demonstrações
financeiras e balanço patrimonial do ano fiscal, quanto ao Relatório Anual de Atividades de 2020. De pleno
acordo, o Conselho Fiscal, por unanimidade, também aprovou todas as contas de 2020. lndica-se que a
firma contábil contratada Dona Lolla não conseguiu enviar as demonstrações financeiras assinadas, o
Diretor Financeiro se comprometeu a enviar esses documentos assim que estiverem prontos e assinados
Observado

pelo contador contratado, devendo prestar as explicações necessárias caso exista alguma divergência com

a

prestação de contas aprovadas nesta Assembleia.
2) Plano Anual de Atividades e orçamento de 2O2L

o art. 22, alínea a), do Estatuto Social, examinado o Plano Anual de Atividades previsto para o
ano de 2021-, foi discutido e aprovado por unanimidade por todos os presentes. O orçamento, que
considerou os valores efetivamente gastos e investidos em janeiro, fevereiro e março, a projeção do
restante do ano corrente, os financiamentos, recursos e ativos, também foi aprovado pela Assembléia e
Observado

pelo Conselho Fiscal, por unanimidade.
3) Operações cujo montante global ultrapasse RS 50 mil realizadas em 2020

Conforme arl. 22, alínea l),

e art. 23, §4', do Estatuto Social no que trata sobre a competência da

Assembléia Geral para aprovar operações cujo montante global ultrapasse o valor total de RS 50 mil
(cinquenta mil reais), foram aprovadas todas estas operações abrangidas pelas demonstrações financeiras
de 2020.

4) Pré-aprovação de operações cujo montante globalultrapasse

RS

50 mil para2O2t

Novamente atentando ao art. 22, alinea l), do Estatuto Sociai, e em conformidade com o já aprovado Plano
Anual de Atividades e o orçamento de 2021, constante do item 2 da Ordem do Dia desta Assembleia Geral,
foram também admitidas as operações previstas cujo montante global ultrapassará RS 50 mil (cinquenta mil
reais), por unanimidade. Contudo, no que diz respeito ao recebimento de RS 50 mil (cinquenta mil reais) da
doadora Fundação Casas Bahia, a Assembleia salientou o surgimento de notícias, nas últimas semanas, por
parte da imprensa, que vinculam antigos sócios da empresa que financia essa fundação, à denúncias de
práticas de condutas delituosas no campo dos crimes contra a dignidade sexual. Foi acertado que a equipe
jurídica fará uma análise aprofundada da situação, enviando recomendação para os associados da
Revolusolar. Além disso, foi votada a pré-aprovação daquelas operações acima de RSSOmil (cinquenta mil
reais) para financiamento de atividades contempladas no orçamento e plano anual de atividades de 2021. A
diretoria deverá enviar um e-mail com no mínimo uma semana de antecedência em relação à assinatura do
contrato, para informar os associados.
5) lngresso e saída de associados

Na forma do art. 22, alínea i) do Estatuto Social, foram admitidos 2 (dois) novos associados no quadro da
Revolusolar. Quais sejam:
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Anna Carolina de Paula Sermarini, brasileira, solteira, engenheira, com identidade 24.720.801-0,

CPF

!47 .635.807 -95, residente na Rua Gustavo Sampaio, 542/303, Leme, Rio de Janeiro/R J, CEP 2201,0-010; e

Eduardo Figueiredo Barbosa, brasileiro, solteiro, alpinista, com identidade 1L.340.785-2,
1,17.184.487-71, residente e domiciliado na Rua Ladeira Ary Barroso n.e 50, Leme, Rio de Janeiro/RJ,

CPF
CEP

22.010-060.

Na forma do art. 22, alínea i), e art. 15 do Estatuto Social, o associado abaixo indicado comunicou a sua
retirada à Diretoria Executiva da Revolusolar, mediante notificação escrita, e, portanto, deixa de integrar o
quadro de Associados a partir da data de realização desta Assembleia Geral:

Adriano Paraíso da Silva, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, com identidade 2O7444399,

CPF

116389687-05, residente e domiciliado em Ladeira Ari Barroso 66, Leme, Rio de Janeiro/RJ.
6) Assuntos gerais
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Conforme art. 22, alínea o) do Estatuto Sociai, os Associados também foram informados sobre o
planejamento de contratações previstas para os próximos 2 meses.
Em observância ao art. L2, alínea b) do Estatuto Social, registra-se que os associados abaixo listados não
compareceram à esta Assembleia. Não apresentaram justificativa: Fernanda Miguel de Melo, brasileira,
solteira, empreendedora, com identidade 22.282.576-2, CPt 1273A5.577-94, residente e domiciliada na
Ladeira Ary Barroso 66, Leme, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22010-060; Paula de Sousa Ferreira Costa, brasileira,
solteira, publicitária, com identidade 274434828, CPF 166.586.897.09, residente e domiciliada em Rua
.loaquim Nabuco 7558A2, lpanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22080-060; e Vitor Aguiar Chelles, brasileiro,
solteiro, administradol com identidade 09876249-5, CPF 105.425 ,867-89, residente e domiciliado em Rua
das Laranjeiras 1, apto 507, bloco B, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.240-000, computando 1 (uma)
falta. Apresentou justificativa: Mariana Maestri Di Tommaso, brasileira, solteira, advogada, com identidade
23538076-3, CPF 130.530.967-73, residente e domiciliada em Rua Professor Saldanha, 1331206, Lagoa, Rio
de Janeiro/RJ, CÉP 22461.-22A.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deixou a palavra livre. Não sendo registrado mais nenhum

pronunciamento, agradeceu a todos pela presença e confiança e deu por encerrados os trabalhos da
reunião de Assembléia Geral às 1Lh50m, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, contém
as devidas assinaturas
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Gomez Vargas
Presidente da Assembleia

Juan Antonio Cuervo Cibils

Secretário da Assembleia
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