
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2022/2024 

  

A ARPEN, Associação dos Registradores Civis do Estado do Maranhão, pessoa 

jurídica de direito privado constituída para defender os interesses dos registradores civis e 

usuários desses serviços, em consonância com o estabelecido pelo Estatuto Social, convoca todos 

os associados para participação na Assembleia para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, gestão 

2022/2024. 

Conforme previsto no Estatuto Social, podem votar e serem votados os associados 

efetivos. Aos que não são associados, poderão associar-se até o dia da eleição para que possam 

participar do pleito como eleitores. 

A inscrição das chapas deverá ser apresentada constando obrigatoriamente a 

assinatura e qualificação completa do candidato a Presidente acompanhada da indicação da chapa 

completa e deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos documentos 

para o endereço eletrônico contato@arpenma.org. 

O processo de escolha da nova Diretoria e Conselho Fiscal, gestão 2022/24 

ocorrerá de acordo com o cronograma abaixo:  

1. Período para inscrição de chapas: de 26 a 27 de maio.  

2. Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 28 de maio, através de aviso afixado 

no mural da sede da associação e publicado no site da associação (https://arpenma.org/) 

3. A Assembleia Geral para eleição e apuração dos votos será realizada por meio de votação 

em aplicativo de comunicação (grupo de Whatsapp “ASSOCIADOS ARPEN-MA”) nos 

seguintes termos: 

a. Poderão votar os associados que tenham participação no grupo por meio de 

telefones cujo número esteja cadastrado junto à ARPEN (caso o número declarado 

na ficha de filiação tiver sido modificado, essa mudança pode ser comunicada à 

ARPEN pelo e-mail contato@arpenma.org para atualização); 

b. A votação será realizada no dia 07 de junho de 2022 (terça-feita), iniciando-se às 

08:00 e encerrando-se às 18:00. Votos declarados antes ou depois do horário 

determinado não serão contabilizados; 

4. Aos associados que não tiverem acesso ao grupo de whatsapp será possibilitado votar por 

meio de cédulas disponibilizadas na sede da ARPEN (localizada no Fórum 

Desembargador Sarney, Jaracaty, São Luís/MA) de 08:00 às 18:00 no mesmo dia; 

Este Edital será publicado no mural da sede da associação e também site da 

associação (https://arpenma.org/), bem como divulgado em redes sociais e aplicativos de 

mensagens utilizados pelos registradores civis do estado. Dúvidas sobre o processo eleitoral 

poderão ser enviadas para o endereço eletrônico da ARPEN-MA (contato@arpenma.org), e 

serão esclarecidas pela atual diretoria. 

                                           São Luís/MA, 25 de maio de 2022 

 

Devanir Garcia 

Presidente ARPEN/MA 
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