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Apresentação

• Momento Político Diretoria do ITI
• Denúncia da AnCert do MPF
• Ofício Circular nº 003/2016-GAB/ITI-PR de 13 de 

julho de 2017
• Reuniões de trabalho para aprovação da 

Resolução 130
• Atuação política junto ao MPF para arquivar a 

denúncia
• Mão de obra reduzida no ITI e conseqüências 

para as ARs sob Fiscalização



• Informar sobre as nossas sugestões para 
ajustes nas Resoluções 133 e 134. ref. Normas 
para aberturas de ITSs

• Informar sobre a dificuldade em negociar com 
o Governo pois eles são a maioria nas cadeiras 
do ICP Brasil, treze membros, oito do governo 
e cinco da Sociedade Civil

• http://iti.gov.br/comite-gestor/2-
uncategorised/94-composicao







Resumo das Atividades em 2017

• Fazer um resumo de todas as participações da 
AARB em eventos e reuniões do ICP Brasil



Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

26 de março de 2018
A ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL -
AARB com sede e foro no Município de São Paulo, sito
à RUA CAYOWAÁ, Nº 233 – SALA 05 – PERDIZES – SP – CEP
05018-000, devidamente representada por seu
Presidente Nivaldo Cleto, através do presente edital,
todos os associados e representados, devidamente
credenciados como Autoridades de Registro pela ICP
Brasil para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, que será no próximo dia 26 de
marçode 2018 (SEGUNDA-FEIRA) das 9:00 às 17:00
horas, no auditório da Rua Leôncio de Carvalho, 234 -
Térreo - Paraíso - São Paulo-SP CEP 04003-010 com a
seguinte ordem do dia:



Edital de Convocação
AGO

• Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 

•
AGE

• Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019.
• Contratação de assistente jurídica no local para atendimento

aos Associados, assistente administrativo, assessorias de
imprensa, parlamentar e diretor executivo.

• Procedimentos de tratamento de denúncias.
• Alteração do Estatuto Social para que possamos adequar o

estatuto a um código de ética visando o novo procedimento
de tratamento de denúncias e à composição da diretoria.

• Mudança da Sede para Brasília-DF.
• Admissão e readequação de diretores.
• Assuntos de interesse geral



Assembleia Geral Ordinaria - AGO

Aprovar as contas do exercício findo
em 31 de dezembro de 2017

AARB - DEMOSNTRAÇÕES 
CONTÁBEIS ANO 2017.pdf



Assembleia Geral Ordinaria - AGO

• Parecer do Conselho Fiscal da 
AARB

Parecer%20do%20Conselho%20Fiscal%202017%20AARB-Manifesto.pdf






• Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019.
• Receita Atual..............R$20.300,00 (70 associados)
• Necessidades imediatas para fortalecer a AARB
– Contratação de assistente jurídica no local para 

atendimento aos Associados, 
– assistente administrativo, 
– assessorias de imprensa,
– parlamentar e 
– diretor executivo.

• Alterar a contribuição associativa de R$290,00 para 
R$980,00 

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



• Mensalidades de acordo com a quantidade de AGRs

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



• Mudança da sede para Brasília-DF
–Motivações
– Em Brasília estaremos próximos ao ITI para nossa 

assessoria acompanhar os processos dos Associados
– Próximo ao Executivo, Câmara e Congresso Nacional
– Suporte aos Associados nas viagens a Brasília para 

tratar de assuntos das Ars
– Firmar contratação de parcerias e benefícios aos 

Associados
– Entidade Nacional, representação na Capital Federal
– Citar o case da Fenacon

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



• Contratação Assessoria Parlamentar
–Motivações
– Fala de Paulo Roque – experiência na ABES

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



• Contratação Superintendente
–Motivações

• Fala de Nivaldo Cleto informando que a AARB cresceu e precisa 
de um profissional qualificado, não proprietário de AR,

• Fala de Paulo Roque – experiência na ABES

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



• Contratação Assessoria de Imprensa
–Motivações

• Aqui seria o Bruno Linhares, vou pegar um script dele com as 
motivações, baseado na experiência dele na área de 
comunicação

Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



Assembleia Geral Extraordinaria - AGE



Assembleia Geral Extraordinaria - AGE





Substituição de Diretores

• Na última AGE de reeleição da Diretoria tivemos 
onze membros, sendo oito diretores e três do 
Conselho Fiscal;

• O limite máximo estatutário é de até nove 
diretores

• Convalidar as entradas do Daniel Nascimento e 
do Clóvis Kaminskas

• Diretores impossibilitados de participar 
ativamente serão substituídos de acordo com 
deliberação da Assembleia.



Substituição de Diretores

• São Diretores Eleitos:
1. Nivaldo Cleto
2. Bruno Linhares
3. Paulo Roque
4. Antonio Carlos
5. Rose Guimarães
6. Marcelo Paiva
7. Mario Munhoz
8. Kléos Johny



Substituição de Diretores
• São Conselheiros Fiscais  Eleitos:

1. Fernando Marangon
2. Hélio Ribeiro
3. Renato Pavone

• Diretores Ad-hoc: Daniel Nascimento e Clóvis Kaminskas
• Esses dois diretores deverão ser eleitos nessa AGE
• O Mário Munhoz, por questões de saúde solicitará 

exoneração
• Entendo que mais quatro diretores não atuantes deverão 

ser substituídos, espero que eles façam que nem o Mário.
• Não sei se na AGE poderemos aumentar a quantidade de 

diretores, perguntar ao Jurídico



Alteração de Estatuto

• Alteração do Estatuto Social para que 
possamos adequar o estatuto a um código de 
ética visando o novo procedimento de 
tratamento de denúncias e à composição da 
diretoria.


