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Assunto: RES: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015
De: "PAULO HENRIQUE BATISTA" <paulo@faciap.org.br>
Data: 09/03/2015 08:59
Para: <aarb@aarb.org.br>
Bom dia, favor nos informar quantas AR hoje fazem parte da Associação e quantas já
conformaram presença.

Atenciosamente
PAULO HENRIQUE BATISTA
Coordenador de Tecnologia da Informação
Gestor da Autoridade de Registro Faciap
(41) 3307-7013

De: aarb@aarb.org.br [mailto:aarb@aarb.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 10:30
Para: paulo@faciap.org.br
Assunto: Edital de Convocação AGE/AGO AARB 16-03-2015

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Prezados Associados
Anexamos ao presente o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas no próximo dia 16 de março de
2015, na sede do ITI em Brasília.
O moƟvo da convocação da presente fora da sede Social será uma reunião posterior à Assembleia entre
a Diretoria da AARB com a Diretoria do ITI e ICP Brasil para tratar dos interesses dos nossos
representados.
Informamos que a AARB não dispõe de verba para custear as passagens aéreas da Diretoria e nem dos
Associados que esƟverem presentes.
Solicitamos aos Associados que pretenderem viajar até Brasília no dia 16 de março, que forneçam os
dados pessoais para a nossa Secretaria Neide, com a ﬁnalidade de informar ao ITI para deixar a liberação
na entrada do Prédio em Brasília.
Durante o período da tarde teremos uma reunião com o Presidente do ITI e os Diretores do ICP Brasil
para que nos informem os principais projetos de segurança do Sistema Nacional da CerƟﬁcação Digital
que deveremos ajudar a divulgar junto aos nossos representados.
Não terão direito a voto na AGE e AGO os Associados inadimplentes, conforme disposto no Estatuto
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Social.

Atenciosamente

-Associação das Autoridades de Registro do Brasil - AARB
Rua Cayowaa, 233 - Perdizes - São Paulo-SP CEP 05018000
Tel: +5511 25076248
www.aarb.org.br
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