Associação das Autoridades de Registro do Brasil – AARB
CNPJ: nº19.844.253/0001-70
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA 26 DE FEVEREIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, na Avenida Vereador José Diniz, 3720 – Sobreloja – Campo Belo –São Paulo,
Cep:04604-007.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Conforme Edital de Convocação enviado a todos os
associados pela Secretaria da Entidade, Presença dos Associados conforme assinatura
na relação em Anexo I Tendo como a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:
(i) Balanço das Ações da AARB em 2015
(ii) Plano de Ação para 2016
(iii) Assuntos Gerais
MESA: Presidente: Nivaldo Cleto; Secretário: Bruno Linhares Gomes Soares
DELIBERAÇÕES:
Os pontos da pauta foram discutidos pelo diretores e conselheiros presentes, após o que
foram tomadas, por unanimidade, as seguintes resoluções:
(i) Sobre o Balanço da atuação da AARB em 2015
A avaliação da atuação da AARB em 2015 é bastante positiva, tendo a entidade
conseguindo importantes vitórias para o desenvolvimento do segmento empresarial que
representa, assim como em sua consolidação como órgão representativo das Autoridades
de Registro.
Foram ressaltados os seguintes pontos positivos na atuação da AARB no ano passado:

•

Obtenção de representação para o segmento no Conselho Gestor do ICP-Brasil,
com a nomeação de Nivaldo Cleto como membro titular e Bruno Linhares como
membro suplente. Tal representação, em nome da entidade, significa o
reconhecimento do trabalho empreendido pela AARB como a necessidade da
participação do segmento nas definições dos rumos da certificação digital no Brasil.

•

A participação e a intervenção de membros da direção de nossa entidade no
Conselho ajudaram a aprofundar a reflexão no interior da própria instância, a partir
da nossa experiência prática na operação do segmento. Como componentes da
sociedade civil, conseguimos representar os interesses e a visão tanto de nosso
setor econômico como dos usuários em certificação digital.

•

Debate, apresentação de alternativas e evangelização sobre o uso da certificação
digital em vários processos empresarias, como na submissão eletrônica de
processos frente às juntas Comerciais. O presidente Nivaldo Cleto realizou uma
série de atividades, reuniões e participação em eventos que ajudaram a divulgar e
construir novas formas de utilização do certificado digital.

•

Defesa de pontos de interesse das ARs frente ao ITI e ao Conselho Gestor do ICPBrasil, como a defesa da participação das ARs e da necessidade da validação
presencial aplicada também a “internet das coisas”, a necessidade de apresentação
de meios de defesa das ARs em questão de erros operacionais ou alegado não
cumprimento da normativa, a necessidade do adiantamento da implantação da
“lista negativa”, entre outras questões.

•

Defesa de um atendimento comum entre as ACs e ARs em pontos ainda
controversos da normativa, como na questão da certificação de condomínios, no
rumo da implantação de mecanismo de auto regulação de nossa atividade, sem
prejuízo ao apoio ao cumprimento da legislação e do papel regulatório e
fiscalizatório do ITI.

•

Aprovação do Código de Ética e estruturação do Conselho de Ética da AARB,
inclusive com a participação de representantes da ANCD.

•

Ampliação do número de associados que mais do que duplicaram no ano de
2015.Os novos associados tem vinculação a diversas ACs,que garante maior
representatividade e abrangência à ação da AARB.

•

Ampliação da diretoria e da participação de ARs credenciadas por diversas ACs.

Como desafios e pontos a aprimorar na ação da entidade foram identificados os seguintes
tópicos:
•

Necessidade de ampliar o debate sobre a ação no Conselho Gestor do ICP-Brasil,
de forma que o conjunto da diretoria possa debater tanto os pontos a serem
defendidos pela entidade como as decisões tomadas.

•

Melhoria na comunicação da entidade, de forma a demostrar a amplitude dos
associados e da proposta de ação.

(ii) Sobre o Plano de Ação para o ano de 2016
Foram elencados os principais eixos para ação neste ano:
Melhorar os mecanismos internos de discussão da diretoria sobre a ação no Conselho
Gestor do ICP-Brasil:
•

Garantir a presença dos membros titular e suplente nas reuniões do Conselho,
assim como incentivar a presença de outros diretores em tais eventos.

•

Realizar reuniões por teleconferência antes da reunião do Conselho, analisando a
pauta e definido coletivamente o posicionamento da entidade nas deliberações e
discussões.

•

Realizar reuniões de balanço após as reuniões, para avaliação conjunta das
definições e do posicionamento da entidade frente a elas.

•

Divulgar as decisões e o posicionamento da entidade para os associados e a
sociedade.

•

Ampliar o número de associados:

•

Divulgar entre as ARs e a sociedade a ação da AARB e de suas conquistas.

•

Responsabilizar os direitos pela captação de associados em seus estados de
origem.

•

Criar uma área de convênios, com foco nos seguintes tópicos:

ü Auditoria
ü Seguros de responsabilidade civil
ü Meios de pagamento
ü Mídias
ü Software de gestão
ü Assessoria Jurídica

A área de convênios ficará sob a responsabilidade de Antônio Carlos.
Criação de um cadastro nacional de ARs, de forma a direcionar a comunicação
também a esses potenciais novos associados.
Criação de um selo da AARB,como indicativo da qualidade e consistência de
atendimento e segurança na operação.
•

Tratar de questões ainda controversas na normativa, buscando um entendimento
comum das ACs e ARs sobre esses. Um dos pontos a serem atacados de imediato
é a questão dos condomínios edilícios.

•

Criar uma metodologia para a construção de mecanismo para aprimorar a
preparação de agentes de registro.

•

Implantar o Conselho de Ética, que deverá ser convocada na AGE neste mesmo
dia.

(iii) Assuntos Gerais
Ampliar os números de Associados
Levantar listas das ARs de todos os Estados, distribuir para os Diretores da região
sendo que os mesmos vão ligar para tentar alavancar os números de associados,
padronizar um script uma metodologia de entrada de Associados.
Fernando Abrantes sugeriu fazer um portfólio de apresentação da AARB.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da
presente ata em forma sumária, a qual, após lida, foi aprovada e assinada por todos os
associados, conforme assinaturas no Anexo I.ASSINATURAS: Mesa: Nivaldo Cleto –
Presidente e Bruno Linhares Gomes Soares – Secretário. Associados: AR TARC –
representada pelo sócio administrador Nivaldo Cleto; AR CERTIFIQUE ONLINE –
representada pelo sócio administrador Bruno Linhares Gomes Soares; AR BDI –
representada pelo sócio administrador Mario Augusto Munhoz Dias; AR SERAMA –
representada pelo sócio administrador Antônio Carlos Pessoa Caldas Correia; AR
DIGIFORTE – representada pelo sócio administrador Paulo Milliet Roque; AR ORCOSE –
representada pelo seu sócio administrador Fernando de Brito Abrantes; AR CERTIFICA –
representada pela sócia administradora Rose Guimarães; Ar CERTNET – representada
pelo apoio administrativo Luciano Pastre Gonçalves; AR HASA – representada pelo seu
coordenador Fernando Augusto da Silva; AR PRIME – representada pelo seu gerente
comercial Daniel Jefferson Almeida Nascimento; AR SÃO PAULO – representada pelo seu
Diretor Hélio Ribeiro de Sá; AR CAMBARÁ – representada pelo seu sócio administrador
Fernando Marangon; AR FACIAP – representada pelo seu Coordenador Paulo Henrique
Batista; AR KAMINSKAS – representada pelo seu sócio administrador Clovis Kaminskas
Junior.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.

Nivaldo Cleto
Presidente
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Bruno Linhares Gomes Soares
Secretário
(Assinado com Certificado ICP Brasil)

Anexo I
Lista de Presença dos Associados em Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 26 de fevereiro de 2016

Nivaldo Cleto

CPF 899.476.738-04

Bruno Linhares Gomes Soares

533.530.807-91

Mário Augusto Munhoz Dias

CPF 405.306.120-20

Antônio Carlos Pessoa Caldas Correia

CPF513.978.622-20

Paulo Milliet Roque

CPF 000.860.248-41

Fernando de Brito Abrantes

CPF 170.223.098-84

Rose Guimarães

CPF 349.483.090-87

Luciano Pastre Gonçalves

CPF 856.682.816-04

Fernando Augusto da Silva

CPF 293.555.848 -06

Daniel Jefferson Almeida Nascimento

CPF 224.635.658-02

Hélio Ribeiro de Sá

CPF 059.405.808-23

Fernando Marangon

CPF 125.368.038-80

Paulo Henrique Batista

CPF 354.857.440-87

Clovis Kaminskas Junior

CPF 146.706.218-90

João Guilherme Basso

CPF 877.973.566-53

