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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), com sede e foro na cidade de 

Brasília, situada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, bloco A, Edifício Le Quartier – Salas 

1314/1414 – CEP 70701-010, devidamente representada por seu presidente-executivo, e 

CONSIDERANDO que a então diretora de COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AARB, sra. 

Rose Guimarães, por meio de instrumento particular (em anexo), renunciou ao seu cargo na 

diretoria; 

CONSIDERANDO que os cargos da diretoria executiva da AARB são pessoais e 

intransferíveis; e 

CONSIDERANDO que é mister do presidente-executivo da AARB convocar eleições para 

preenchimento do cargo, nos termos do Estatuto Social da AARB disponível em 

www.aarb.org.br,  

CONVOCA todos os seus associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a 

ocorrer no próximo dia 08 de junho 2022, das 08h às 18h, por meio de serviço online de 

eleições a ser informado pela Comissão Eleitoral, a seguinte ordem do dia:  

 

1. Eleição para a DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AARB  

 

Neste ato, à luz do Estatuto Social da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, são 

designados para compor a comissão eleitoral, além do presidente-executivo da AARB, os 

seguintes associados: 

1.SAMUEL WIRTI, CPF 960.777.350-00, representante legal da AR Plano Digital;  

2.ANA RAQUEL DEODATO MAIA, CPF 665.292.713-68, representante legal da AR 

CertSeguro;  

3.DANIELA MARIA DOS SANTOS FAGUNDES, CPF 713.605.301-34, representante legal 

da AR Nathyelle; e  

4.RICARDO DILETO FOLADOR, CPF 007.809.159-41, representante legal da AR Senha 

Digital. 

 

Os interessados em concorrer ao cargo da diretoria executiva acima mencionado deverão 

preencher e enviar o formulário de candidatura anexo a este comunicado para o e-mail 

eleicoes@aarb.org.br até o dia 05 de maio de 2022, bem como se informar sobre os 

requisitos de elegibilidade contidos no Estatuto Social da AARB (artigos 

http://www.aarb.org.br/
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17,20,24,25,26,27,28,29,30 e 31) disponível em www.aarb.org.br. Quaisquer esclarecimentos 

poderão ser antecipadamente prestados por meio do email eleicoes@aarb.org.br  
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