
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DE CLASSE DAS 

SERVENTIAS DE RCPN QUE COMPORÁ O  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FERC 

  

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

consonância com o estabelecido na Resolução 69/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão, convoca todos os associados para participação na Assembléia virtual para Eleição do 

representante de classe das serventias de registro civil de pessoas naturais do Estado que comporá 

o Conselho de Administração do FERC 

A eleição será realizada na forma dos art. 35 e 37 do Estatuto dessa associação. Podem 

votar e serem votados os associados efetivos, que poderão se fazer representar por procuração pública 

ou particular com firma reconhecida.  

A inscrição dos interessados deverá ser apresentada constando obrigatoriamente a 

assinatura e qualificação completa do candidato e seu suplente deverá ser realizada dentro do prazo 

previsto neste edital, com envio para o endereço eletrônico contato@arpenma.org  

O processo de escolha do representante para a gestão que se encerrará ao término do 

biênio da atual Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ocorrerá de acordo com 

o cronograma abaixo:  

1. Período para inscrição de interessados: de 14 a 17 de novembro de 2019; 

2. Divulgação do deferimento das inscrições dos candidatos: 18 de novembro de 2019, através 

de aviso afixado no mural da sede da associação e publicado no site da associação 

(https://arpenma.org/); 

3. A Assembléia 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: 

3.1. 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); 

3.2. A votação será realizada no dia 19 de novembro de 2019, iniciando-se às 08:00 e 

encerrando-se às 20:00. 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 19.11.2019; 

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

(https://arpenma.org/), bem como divulgado em aplicativos de mensagens utilizados pelos 

registradores civis do estado. Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço 

eletrônico da ARPEN-MA, e serão esclarecidas pela atual diretoria. 

 

                                           São Luís/MA, 13 de outubro de 2019. 

 

 

DEVANIR GARCIA 

Presidente da ARPEN/MA 
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