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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO LACNIC 

 
Em 4 de maio de 2022, sendo as 15h30, reúne-se a Assembleia Ordinária de Sócios do Registro 
de Endereçamento da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC). 
 
Não estando presente a maioria absoluta de associados do LACNIC não existe quórum para 
celebrar a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocação às 16 horas 
(começando efetivamente às 16h25). 
 
Conforme declarado no Livro de Registro de Assistência de Sócios às Assembleias (em que há 
um detalhe dos associados presentes na assembleia) se encontram presentes 147 sócios que 
em conjunto reúnem 485 votos (posteriormente entram mais sócios por um total de 495 votos) 
ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia, reunindo-se o quórum de assistência 
requerido pelos estatutos para sessionar em segunda convocação, pelo que a Assembleia está 
em condições de sessionar. 
 
Registra-se que assistem também os integrantes da Comissão Fiscal, os Sres. Aristóteles Dantas 
Gaudêncio, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra.  

 
Registra-se que a presente Assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião de 19 de março 
de 2022, e que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, a presente convocação foi 
comunicada por circular enviada aos associados com 30 dias de antecedência em 22 de março 
de 2022, deixando registrado que a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o 
relatório da Comissão Fiscal, como estabelecem os estatutos, foi colocada em consideração dos 
associados pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia, em 19 de abril de 
2019.  
 
Uma vez que a presente Assembleia Ordinária de Sócios é legalmente constituída, a ordem do 
dia que surge da respectiva convocação é discutida e é a seguinte: 
 

1) Designação de Presidente e Secretário da Assembleia. 
 

2) Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório 
dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.  
 

3) Designação de dois sócios para a assinatura da ata. 

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.  
 



Submetida à consideração é aprovada por maioria (463 votos a favor, 4 contra, 17 abstenções e 
11 não voto) a designação do Sr. Alejandro Guzmán como Presidente da Assembleia e do Sr. 
Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretário da Assembleia.  
 
2. Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos 
Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.  
 
O Presidente da Diretoria, Alejandro Guzmán, apresentou um Resumo das Atividades da 
Diretoria; depois o CEO/Diretor Executivo, Oscar Robles, fez o resumo das atividades de 2021; 
posteriormente a Comissão Eleitoral fez uma apresentação; e, por último, o Tesoureiro da 
Diretoria do LACNIC Gabriel Adonaylo, o Gerente de Administração e Finanças Diego Mena, e os 
membros da Comissão Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Arcidiácono e Adriana Ibarra tomaram 
a palavra com as informações financeiras.  

 
Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (422 votos a favor, 0 contra, 
26 abstenções e 26 não votos) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, 
relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal correspondentes aos exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.  
 
3. Designação de dois sócios para a assinatura da ata. 

Por maioria (407 votos a favor, 12 contra, 45 abstenções e 8 não votos) deliberou-se a 
designação de Ariel Graizer e Edmundo Cazarez para fins de assinatura da ata. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h.  






