EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 E ORÇAMENTO DE 2022
DA ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL - AARB
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 EDMAR ARAÚJO, presidenteexecutivo, no exercício de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social.
CONSIDERANDO que é obrigatória a devida prestação de contas do exercício anterior e a
devida aprovação do orçamento do ano de 2022.
CONSIDERANDO o artigo 14 do estatuto da AARB que determina “A convocação da Assembleia
Geral será feita através de Edital publicado em meio eletrônico, além do portal da AARB, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com a respectiva pauta discriminada”.
CONSIDERANDO que esta convocação é de fundamental importância ao andamento das
Autoridades de Registro do Brasil;

NOTA EXPLICATIVA: O estatuto da associação prevê em seu artigo 13 que “a Assembleia Geral
se reunirá ordinariamente uma vez por ano, no primeiro quadrimestre, e extraordinariamente
sempre que necessário”. Ocorre que em detrimento das atividades da associação o prazo para
convocação e realização da AGO excedeu o que determina o estatuto, portanto, em detrimento
do fato mencionado e sem prejuízo, a assembleia ocorrerá depois do prazo que deveria.

RESOLVE:

Art. 1º - Para todos os efeitos legais, convocar os associados em pleno gozo de seus direitos,
para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 10 (dez) de Maio

de 2022, às 9:30 horas em ambiente virtual, cujo link será disponibilizado nos meios
competentes em até 48 horas anteriores a assembleia.
2º Os documentos necessários para a, devida avaliação das contas pelos associados serão
disponibilizados 15 (quinze) dias antes da AGO para análise.
EDMAR ARAÚJO
Presidente Executivo

