
PROPOSTA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
 

CAPÍTULO II 
FINS DA ASSOCIAÇÃO 

 

 
 
§2º. É vedado à ANOREG-BR manifestar-se sobre matéria de natureza religiosa. 
 

Seção I 
Assembleia Geral 

 

 

 
 
§3º. Cada associado terá direito a apenas um voto, sendo vedado o voto por 
procuração. 
 

Seção II 
Diretoria Executiva 

 

 
 
Art. 17. A Diretoria Executiva constitui-se de associados fundadores ou titulares, 
eleitos, obedecida a seguinte composição: Presidente, Primeiro Vice-Presidente, 
Segundo Vice-Presidente, Secretário Geral, Diretor Financeiro, Diretor 
Financeiro Adjunto, Diretor de Especialidade de Notas e de Contratos Marítimos, 
Diretor de Especialidade de Protesto de Títulos, Diretor de Especialidade de 
Registro de Imóveis, Diretor de Especialidade de Registro de Títulos e 
Documento e Civil de Pessoas Jurídicas, Diretor de Especialidade de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, e Diretor de Especialidade 
de Registro de Distribuição. 
 

 

 
 
Adequar à nova nomenclatura do cargo: Secretário-Geral 
X – assinar, juntamente com o Secretário-Geral, as atas das reuniões da 
Diretoria Executiva, da Diretoria Colegiada e da Assembleia Geral, salvo 
expressa disposição estatutária em contrário. 
 



 
 
Adequar à nova nomenclatura do cargo: Secretário-Geral 
Art. 21. Compete ao Secretário-Geral 
 
Art. 23-A. Compete aos Diretores de Especialidade auxiliarem o Presidente na 
interlocução, interação e integração com as respectivas naturezas de serviço. 
 

 
 
Art. 24. O Presidente da ANOREG-BR, a seu critério, poderá nomear Diretores 
para auxiliarem na consecução dos objetivos da entidade, delegando-lhes as 
atribuições necessárias. 
 

Seção III 
Diretoria Colegiada 

 

 

 
 
VII – Suprimir (revogar) 
 

 
 
§ 1º. As reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada serão mensais, exceto nos 
meses de julho, dezembro e janeiro, divulgando-se data, horário e Ordem do Dia 
na página na internet da entidade. 
 

 
 
§ 3º. Em caso de urgência, o Presidente poderá convocar reunião da Diretoria 
Colegiada, pelo meio mais adequado e com antecedência mínima de 24 horas, 
podendo ser realizada fora da sede da entidade. 
 
§ 7º. A critério do Presidente da ANOREG-BR, as reuniões da Diretoria 
Colegiada poderão ser realizadas por videoconferência, oportunidade na qual, 
os integrantes da Diretoria Executiva e todos os representantes das ANOREGs 
estaduais e do Distrito Federal e dos Institutos Membros que acompanharem a 
reunião por videoconferência terão direito a voz e voto. 
 
§ 8º. Nas reuniões realizadas por videoconferência, deverá constar na ata a 
indicação de todos os que participaram de forma não presencial e, se possível, 
o relatório dos participantes disponibilizado pela aplicação utilizada para a 



videoconferência será arquivado na Secretaria da ANOREG-BR juntamente com 
a lista de presença assinada pelos participantes presenciais. 
 

CAÍTULO VI 
ELEIÇÕES 

 

 

 
 
Art. 47. Os integrantes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho 
de Ética serão eleitos pelo Conselho Eleitoral a cada quatro anos, no mês de 
outubro, na sede da entidade. 
 
§ 1º. Os cargos eletivos serão exercidos por quatro anos, gratuitamente. 
 

 

 
 
§ 2º. As ANOREGs estaduais, a do Distrito Federal e os Institutos Membros 
enviarão à ANOREG-BR, até o último dia útil de setembro do ano eleitoral, o 
nome e a qualificação de seu representante no Conselho Eleitoral, custeando-
lhe as despesas necessárias. 
 

 
 
Art. 50. Para os demais cargos da Diretoria Executiva, para os do Conselho 
Fiscal e para os do Conselho de Ética somente poderá ser candidato o titular de 
delegação associado há pelo menos três anos. 
 
Parágrafo único. Para cargo no Conselho de Ética, o titular de delegação 
deverá ter, no mínimo, quarenta anos de idade. 
 



 
 
Art. 52. Não há limite de reeleições para os cargos da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética. 
 
Parágrafo único. No mandato subsequente, nenhum integrante da Diretoria 
Executiva poderá integrar o Conselho Fiscal. 
 

 
 
Art. 53. A Comissão Eleitoral será escolhida, pela Diretoria Colegiada, no mês 
de junho do ano em que se realizarem as eleições. 
 

 

 
 
§2º. Os requerimentos e as anuências serão assinados pelos seus respectivos 
subscritores. 
 

 
 
Art. 72. O término da votação ocorrerá uma hora após o seu início. 
 

 
 
§ 1º. O Presidente proclamará o resultado, declarando que os eleitos exercerão 
o mandato a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, pelo período de quatro 
anos. 
 

CAÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 
V - por um quinto dos associados. 
 



 
 

 
Art. 84. A proposta de alteração do Estatuto será protocolada, por qualquer meio, 
na secretaria da ANOREG-BR, que providenciará sua divulgação no sítio da 
internet da Entidade, abrindo prazo de dez dias para sugestões especificamente 
sobre a alteração proposta. 
§ 1º. A proposta será deliberada em Assembleia Geral, convocada, em até 30 
dias, pelo Presidente da ANOREG-BR para esse fim, vedada a permissão 
prevista no art. 13, §§ 3º e 4º deste Estatuto. 
§ 2º. A proposta de alteração do Estatuto será considerada aprovada pelo voto 
da maioria dos associados presentes. 
§§ 3º e 4º. Suprimir (revogar) 
 

CAÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 
 
Art. 89. A eleição de 2019 ocorrerá no mês de outubro e os eleitos exercerão 
mandato pelo período de três anos, iniciando em 1º de janeiro de 2020, permitida 
a reeleição para mandatos subsequentes, na forma prevista neste estatuto. 
§§ 1º ao 9º. Suprimir (revogar) 
 

 
Art. 93. Suprimir (revogar) 


