
 

 
 
 

 

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 março 

de 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: 

AGO 
1. Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017  
 

AGE 
2. Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019. 
3. Contratação de assistente jurídica no local para atendimento aos Associados, 
assistente administrativo, assessorias de imprensa, parlamentar e diretor executivo. 
4. Procedimentos de tratamento de denúncias. 
5. 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. 
6. Mudança da Sede para Brasília-DF. 
7. Admissão e readequação de diretores. 
8. Assuntos de interesse geral 

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas, com a presença da 

maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, trinta minutos depois, 

não exigindo quórum especial. 

O motivo da convocação da presente fora da sede Social, será por causa das condições logísticas e 
físicas  para atender a totalidade dos Associados e da proximidade do Aeroporto Internacional de 
Congonhas, considerando que grande parte de nossos Associados são estabelecidos em outros 
Estados. 
     São Paulo, 05  de março de 2018. 

     Nivaldo Cleto 

Presidente 
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