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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA O 
MUNDO 

MELHOR- ARPOM                                                                       
CAPÍTULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETIVO 

Art. 1º-A Associação “RENASCER PARA O MUNDO MELHOR- 
ARPOM” é uma união de pessoas, com fins sociais e sem fins econômicos, que 
se regerá por este estatuto e pelas disposições legais aplicáveis; 

Art. 2º- A Associação tem sua sede e administração na AV. Ponte Alta s/
nº, setor Sol Nascente, CEP 77 060-126 Lagoa do Tocantins, Estado do Tocantins. 

Art. 3º- prazo de duração da associação é por tempo indeterminado 
e o exercício social coincidirá com o ano civil. 

Art. 4º- A associação terá como objetivo a geração de trabalho e 
renda, extensão da educação na capacitação profissional e produtiva, produção 
de alimentos, criação de animais, a agrobiologia, recuperação e preservação 
do meio ambiente, treinamento e aperfeiçoamento profissional, incentivo à 
autossuficiência produtiva e econômica, que possam contribuir para o fomento e 
sustentabilidade racional das atividades  econômicas, sociais e culturais de seus 
associados, nas áreas urbanas e rurais, e, sua atuação estará restrita à jurisdição 
do território brasileiro, onde serão adquiridas propriedades para o desempenho 
de suas atividades. 

Art. 5º- Para consecução do seu objetivo, a associação poderá: 

a)Adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários às suas 
instalações produtivas, administrativas, tecnológicas, experimentais, de 
armazenagem e outros; 

Viabilizar o transporte, o beneficiamento, o armazenamento a 
classificação, a industrialização, a assistência técnica, capacitação profissional, 
treinamento e aperfeiçoamento, e outros serviços necessários à produção, 
recuperação e preservação do meio ambiente, e servir de assessora ou 
representante dos associados na comercialização de insumos e da produção;  

Manter assistência médica, odontológica, jurídica, recreativa, 

educativa com capacitação, treinamento e aperfeiçoamento profissional, 
constituindo-se, neste particular, em mandatária dos associados no que diz 
respeito à ecologia, ao meio ambiente e à defesa do consumidor, celebrar 
convénios com qualquer entidade pública ou privada; 

Filiar-se a outras entidades congéneres sem perder sua individualidade 
e poder de decisão. 

Adotar trabalho voluntário de seus diretores e associados, observados 
os limites legais; 

Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, prestada 
por qualquer pessoa física e por membros da diretoria, da gerência e de qualquer 
membro dos Poderes Sociais de uma entidade ainda que fora dos objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, recreativos ou de assistência social para atender 
aos objetivos e finalidades do Estatuto Social (Lei nº9.608 de 1998); 

Fica vedada a remuneração de seus dirigentes e associados, sendo o 
trabalho estritamente voluntario. 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

SEÇÃO I 

DA ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO. 
 
Art. 6º- Podem ingressar na associação os produtores rurais, inclusive 

as mulheres e os jovens, proprietários de terras, arrendatários, diaristas, e outros 
que concordem com as disposições deste estatuto e que, pela ajuda mútua, 
desejam contribuir para a consecução dos seus objetivos. 

Art. 7º- A demissão do associado dar-se-á a seu próprio pedido, 
mediante carta dirigida ao presidente que não poderá negar-lhe a solicitação, 
porém o mesmo permanecerá responsável pelas obrigações financeiras assumidas 
até a data da demissão. 

Art. 8º- A exclusão será aplicada pela Diretoria ao associado que 
infringir qualquer disposição legal ou estatutária, depois do infrator ter sido 
notificado por escrito. 

§ 1º - O associado poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data do recebimento da notificação, ciente de que este recurso sempre será 
analisado pela Assembleia Geral; 

§ 2º- 0 recurso terá efeito suspensivo até a realização da primeira 
Assembleia Geral. 

§ 3º- A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não tiver 
recorrido da penalidade no prazo previsto no § 1º deste artigo; 

§ 4º- A exclusão do associado ocorrerá também por morte, por 
incapacidade civil não suprida ou ainda por deixar de atender aos requisitos 
exigidos para a sua admissão ou permanência na associação. 

SEÇÃO II 

DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES Art. 9º- São 
direitos do associado: 

Gozar de todas as vantagens e benefícios que a associação venha a 
conceder, 

Votar e ser votado para membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, 
a partir do momento em que completar 06 (seis) meses como associado, exceto 
para a constituição da primeira 

Diretoria; 

Solicitar Participar das reuniões da Assembleia Geral, discutindo e 
votando os assuntos que nelas convocar se tratarem; 

Consultar todos os livros e documentos da associação, sempre que 
necessário; 
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Solicitar a qualquer tempo, esclarecimentos e informações sobre 

as atividades da associação, com o compromisso de sigilo junto a terceiros, e 
sugerir medidas para o seu próprio aperfeiçoamento e desenvolvimento, assim 
como para todos os demais associados; 

A Assembleia e dela participar, nos termos e nas condições previstas 
neste estatuto; 

Demitir-se da associação quando lhe convier. 

Parágrafo único: O associado que aceitar estabelecer relação 
empregatícia com a associa perderá o direito de votar e ser votado até que sejam 
aprovadas as contas do exercício em que deixar este emprego. 

 
Art.10- São deveres do associado: 

observar as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações 
regularmente tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral;  

Respeitar os compromissos assumidos para com a associação; 

Manter em dias suas contribuições;  

Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para o bom nome e 
para o progsso da associação. 

Art.11- Os associados não responderão, ainda que subsidiariamente, 
pelas obrigações contraídas pela associação, salvo aquelas deliberadas em 
Assembleia Geral e na forma em que o forem ajustadas. 

 
CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO 

Art.12- O patrimônio da associação será constituído: 

pelos bens de sua propriedade;  

pelos auxílios, doações ou subvenções de qualquer entidade pública 
ou particular, nacional ou estrangeira, bem como de pessoas físicas; 

pelas contribuições dos próprios associados, podendo ser estabelecidas 
em bens ou espécies, definidas em Assembleia Geral; 

pelo resultado positivo proveniente da produção própria e prestação 
de serviços a terceiros. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

SECÄO I 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art.13- A Assembleia Geral dos associados, ordinária ou extraordinária, 
é o Órgão supremo da associação e dentro dos limites legais e deste estatuto, 
poderá tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade, e suas deliberações 
vinculam e obrigam todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

 
Art.14- A Assembleia será realizada ordinariamente uma vez por 

ano no decorrer do primeiro trimestre, e sempre que for julgado conveniente. 

Art.l5- Cada associado terá direito a um só voto, sendo vedada a 
representação e a votação será pelo voto secreto, salvo deliberação em contrário 
pela Assembleia Geral. 

Art.16- A Assembleia será convocada e dirigida pelo Presidente da 
associação. 

Parágrafo Único: se ocorrerem motivos graves ou urgentes, e na falta 
ou ausência do Presidente, poderá ser também convocada pelos demais membros 
da Diretoria, Conselho Fiscal Ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados em 
pleno gozo dos direitos estatutários, após solicitação não atendida. 

Art.17- A Assembleia Geral será convocada com a antecedência 
mínima de 10(dez) dias, afixandose os editais de convocação em locais das 
dependências mais frequentados pelos associados, transmitidos aos mesmos 
através de circulares, e/ou convocação direta mediante ciência. 

§1º- Para efeito de verificação de quorum, o número de associados 
presentes em cada convocação se fará por suas assinaturas, seguidas dos 
respectivos números de matriculas apostas no livro de presença; 

§ 2º- Não havendo quorum para instalação da Assembleia, nova 

convocação será feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias e, se ainda 
assim não houver quorum para sua Instalação será admitida à intenção de 
dissolver a associação. 

Art.18- Dos editais de convocação das Assembleias Gerais deverão 
constar: 

A denominação da associação, seguida da expressão “Convocação da 
Assembleia Geral” Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso; 

O dia e a hora da reunião, em cada convocação assim como o endereço 
do local de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da 
sede da associação; 

A sequência ordinal das convocações; 

A ordem do dia dos trabalhos com as devidas especificações; 

O número de associados existentes na data da sua expedição para 
efeito de cálculo do quorum de instalação; 

A assinatura do responsável pela convocação. 
 
Parágrafo único- No caso da convocação ser feita por associados, 

o edital será assinado, no mínimo, pelos 4(quatro) primeiros signatários do 
documento que a solicitou. 

Art.19- A Mesa da Assembleia será constituída pelos membros da 
Diretoria ou, em suas faltas ou impedimentos, pelos membros do Conselho Fiscal. 

Parágrafo único Quando a Assembleia não tiver sido convocada 
pelo Presidente, a mesa será constituida por 4(quatro) associados, escolhidos 
na ocasião. 

Art.20- Os ocupantes de cargos eletivos, bem como quaisquer outros 
associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram 
de maneira direta ou indireta, entre os quais os de prestação de contas, mas não 
ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 21- Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balanços 
das contas, o presidente da associação, logo após a leitura do relatório da 
Diretoria, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao 
Plenário que indique um associado para coordenar os debates e a votação da 
matéria. 

§ 1º- Transmitida à direção dos trabalhos, o presidente, demais 
Diretores e Conselheiros Fiscais deixarão a Mesa, permanecendo, contudo, no 
recinto à da Assembleia para os esclarecimentos que lhes forem solicitados; 

§ 20- 0 Presidente da Assembleia indicado entre os associados 
presentes, um Secretário “ad hoc” para auxiliar o Secretário da Assembleia na 
redação das decisões a serem incluídas na ata. 

 
Art. 22- As deliberações das Assembleias Gerais somente versarão 

sobre os assuntos constantes do edital de convocação. 

§ 1º- O que na Assembleia Geral deverá constar em ata circunstanciada, 
lavrada em livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal presentes, por uma comissão de 05 
(cinco) associados designados pela Assembleia e ainda por quem mais quiser 
assiná-la. 

§2º- Prescreve em 03 (três) anos a ação para anular as deliberações 
da Assembleia Geral viciada de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas 
com violação da lei ou do estatuto contado o prazo da data em que a Assembleia 
tiver sido realizada. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Art. 23- Compete à 
Assembleia Geral Ordinária, em especial: 

Apreciar e votar o relatório da gestão, balanço e contas da Diretoria 
e o parecer do Conselho 

Fiscal; 
Eleger e empossar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;  
Estabelecer o valor da contribuição anual dos associados; 
Conceder títulos honoríficos para pessoas que tenham prestado 

serviços relevantes à associação. 
 
§1º- O quorum de instalação da Assembléia Geral Ordinária será de 

2/3 (dois terços) do número de associados em primeira convocação, e de 50% 
(cinqüenta por cento) mais 01 (um) ern segunda convocação, uma (1) hora 
apôs a primeira. 

§2º- As deliberações serão tornadas pela maioria de votos dos 
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associados presentes com o direito de votar, nos termos e nas condições previstas 
neste estatuto. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Art. 24. Compete 
à Assembléia Geral Extraordinária, em especial: 

Deliberar sobre a dissolução voluntária da associação e, neste caso, 
nomear os liquidantes e votar as respectivas contas; 

Decidir sobre a mudança de objetivo e sobre a reforma do estatuto; 

Outros assuntos de interesse da associação. 

Art.25- É competência da Assembleia Geral Extraordinária deliberar 
sobre a destituição dos Diretores e dos Membros do Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único- Ocorrendo destituição que possa comprometer a 
regularidade da administração e fiscalização da associação, a Assembleia Geral 
Extraordinária designará administradores e conselheiros fiscais até a posse 
dos novos eleitos, cuja elição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.. 

 
Art. 26- O quorum de instalação da Assembleia Geral Extraordinária 

será  ao que consta no artigo 23, §1º, deste estatuto. 
 
Parágrafo único- será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 

dos associados presentes para as deliberações aprovadas em Assembleia Geral 
Extraordinária. 

DA DIRETORIA 

Art. 27-A associação será administrada por uma Diretoria composta 
pelos cargos de Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo 
secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro, todos associados em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato 
de 4 (quatro anos), sendo permitida a reeleição.  

Parágrafo Único- Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, 
ou vagando a qualquer tempo, algum cargo da Diretoria, deverá ser convocada 
uma Assembleia Geral para o devido preenchimento do cargo na forma dos 
artigos 16 e 17 deste estatuto. 

Art. 28- Compete à Diretoria, em especial: 

Estabelecer normas, orientar e controlar todas as atividades e serviços 
da Associação; 

Analisar e aprovar os planos de atividades e respectivos orçamentos, 
bem como quaisquer programas próprios de investimentos; 

propor à Assembleia geral o valor da contribuição anual dos associados 
e fixar as taxas destinadas a cobrir as despesas de investimentos; 

Contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar ou onerar bens móveis, 
ceder direitos e constituir mandatários; 

Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis com autorização da 
Assembleia Geral; 

Deliberar sobre a admissão, demissão ou exclusão de associados; 

Indicar o Banco ou os Bancos, em conta conjunta pelo presidente e 
o tesoureiro, nos quais deverão ser feitos depósitos do numerário disponível e 
fixar o limite máximo que poderá ser mantido em caixa; 

Zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias e pelas 
deliberações tomadas pela Assembleia Geral; 

Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral; 

Apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório e as contas de 
sua gestão, bem corno o parecer do Conselho fiscal; 

Nomear, dentre os associados, responsáveis pelos departamentos 
que forem criados. 

Art.29- A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que for convocada pelo seu Presidente, por qualquer 
outro de seus membros ou ainda solicitação do Conselho Fiscal. 

§1º- A Diretoria considerar-se-á reunida com a participação mínima 
de 03 (três) de seus membros, sendo que as decisões serão tomadas pela maioria 
de votos dos Diretores presentes. 

§ 2º- Será lavrada ata de cada reunião em livro próprio que será 
assinada por todos os presentes e com a indicação das resoluções deliberadas. 

 Art.30- Perderá o cargo o Diretor que sem justificativa faltar a 03 (três) 
reuniões consecutivas, ou a 05 (cinco) reuniões alternadas no ano exercício, bem 
como aqueles que perderem a condição de associados ou se tornarem inelegíveis. 

 
Parágrafo único- Havendo vacância em cargo da Diretoria, e não sendo 

caso de nova eleição, poderá ser preenchido pelo suplente imediato, observada 
a ordem sucessória. 

 
Art. 31- Ao Presidente cabem, entre outras, as seguintes atribuições: 

Supervisionar as atividades da associação, através de contatos assíduos 
com os demais membros da Diretoria e com o Gerente, se houver, 

Autorizar os pagamentos e verificar frequentemente o saldo de caixa; 

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral;  

Apresentar relatório da gestão e balanço anuais à Assembleia Geral, 
bem como o parecer do conselho Fiscal: 

Representar a associação ativa e passivamente, em juízo e fora dele. 

Art. 32- Ao Vice-presidente cabe interessar-se e acompanhar 
permanentemente o trabalho do presidente, substituindo-o nas suas ausências 
ou impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias.  

Art. 33- Ao Secretário cabem, entre outras, as seguintes atribuições: 

Lavrar ou mandar lavrar as atas das reuniões da Diretoria e da 
Assembleia Geral, tendo sob sua responsabilidade os respectivos livros: 

Elaborar ou mandar elaborar correspondências, relatórios e outros 
documentos análogos; 

Substituir o Vice-presidente nas suas ausências ou impedimentos por 
prazo máximo de 90 dias.  

Art.34-Ao segundo secretário compete, substituir o primeiro secretário 
em seus impedimentos. 

Art.35- Ao tesoureiro cabem, entre outras, as seguintes atribuições: 

Arrecadar as receitas, e depositar o numerário disponível, no Banco 
ou Bancos designados pela Diretoria; 

Proceder exclusivamente através de cheques bancários aos 
pagamentos autorizados pelo Presidente: 

Proceder ou mandar proceder à escrituração do livro auxiliar de caixa, 
visando-o e mantendoo sob sua responsabilidade; 

Zelar para que a contabilidade da associação seja  mantida em ordem 
e em dia; 

Zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias, 
previdenciárias, entre outras de responsabilidade da associação; 

Verificar e visar os documentos de receitas e despesas; 

Substituir o secretário nas suas ausências ou impedimentos por prazos 
inferiores a 90 (noventa) dias. 

Art.36- Ao segundo tesoureiro compete, substituir o primeiro 
tesoureiro em seus impedimentos. 

Art.37- O regimento interno será constituído com base neste estatuto, 
por normas estabelecidas pela Diretoria e aprovadas em Assembleia Geral. 

 
Art.38- Para movimentação bancária, celebração de contratos de 

qualquer natureza, cedência de direitos e constituição de mandatários, será 
sempre necessária à assinatura de 02 (dois) Diretores. 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 39- A administração da associação será fiscalizada assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal constituído de 3 (três) membros efetivos 
e 03 (três) suplentes, todos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, 
eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição. 

§ 1°- O Conselho considerar-se-á reunido com a participação mínima 
de 03 (três) de seus membros, sendo que as decisões serão tomadas pela maioria 
de votos dos Conselheiros presentes. 
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§ 2º- Será lavrada ata de cada reunião em livro próprio que será 

assinada por todos os presentes e com indicação das resoluções deliberadas. 

§ 3º- Perderá o cargo o Conselheiro Fiscal que sem justificativa faltar 
a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas no ano exercício, 
bem como aqueles que perderem a condição de associados ou que venham a se 
tornarem inelegíveis 

Art.40- Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, a 
Diretoria ou o restante dos seus membros convocará a Assembleia Geral para o 
devido preenchimento dos cargos na forma dos artigos 16 e 17 deste Estatuto. 

CAPITULO V 

DA CONTABILIDADE 
 
Art.41- A contabilidade da associação obedecerá às disposições legais 

e normas vigentes, devendo ser mantida em perfeita ordem, bem como todos os 
demais registros obrigatórios. 

Parágrafo Único: As contas, sempre que possível, serão apuradas 
segundo a natureza das operações e serviços, e o balanço geral será levantado 
a 31 de dezembro de cada ano. 

CAPÍTULO V1 

DOS LIVROS 

Art. 42. A associação deverá ter: 
livro de matrícula de associados; 
livro de atas de reunião da Diretoria; 
livro de atas de reunião do Conselho Fiscal; 
livro de atas da Assembleia Geral; 
livro de presença dos associados em Assembleia; 

outros livros fiscais e contábeis exigidos pela legislação em vigor e/
ou regimento interno. 

os livros mencionados nas alíneas deste artigo, poderão ser 
substituídos por registros digitais, nos termos da legislação pertinente.         

CAPÍTULO VI 

DA DISSOLUÇÃO 

Art.43- A associação será dissolvida por vontade manifestada em 
Assembleia Geral Extraordinária expressamente convocada para esse efeito, 
observado o disposto na alínea “a” do artigo 24 e parágrafo único do artigo 26 
deste Estatuto. 

Art.44- Dissolvida a Associação, o remanescente de seu patrimônio 
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais, será 
destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso 
este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, 
de fins idênticos ou semelhantes. 

Parágrafo único- Se o associado tiver contribuído com bens ou em 
espécie, cujo montante faça parte de fração ideal do patrimônio da associação, 
ele terá direito de receber em restituição com a devida atualização o valor das 
quotas deduzidas do patrimônio líquido, antes da destinação do remanescente 
referido neste artigo. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 45- É permitida a doação de produtos produzidos pela Associação, 
para atender necessidade de dirigente ou Associado impossibilitado de exercer 
o trabalho, até sua reabilitação, conforme deliberação em Assembleia Geral;  

Art. 46- A associação não distribuirá dividendos, lucros, bonificações 
ou vantagens da renda de sua produção a dirigentes, mantenedores ou associados;  

Art.47- Os mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal perdurarão 
até a realização da Assembleia Geral Ordinária correspondente ao seu término, 
para nova eleição. 

§1º- A Diretoria elaborará cronograma para realização da eleição, em 
prazo nunca inferior a sessenta dias do término do mandato, concedendo prazo 
no mínimo de quinze dias para registro de chapas compostas dos candidatos 
aos cargos de: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, 
primeiro e segundo tesoureiros, três membros do conselho Deliberativo com 
respectivos suplentes. 

§ 2º- Se a Assembleia Geral Ordinária não for realizada no devido 

prazo após o exercício, a responsabilidade dos Diretores e Conselheiros Fiscais 
permanecerá até a realização da primeira Assembleia Geral para prestação de 
contas e eleição de nova Diretoria e Conselho Fiscal, quando for o caso. 

§3º- A Diretoria da Associação convocará uma assembleia geral 
extraordinária, através de edital de publicação no mural da sede da Associação 
e/ou convocação direta por circular mediante ciência, ou publicação em qualquer 
das mídias sociais: site, e-mail, jornal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias da sua realização para eleger a Diretoria e Conselho Fiscal. 

 
 §4º- Poderá se candidatar a qualquer dos cargos o associado que 

preencher os seguintes requisitos: 

 a)- Ser associado contribuinte da Associação à pelo menos 04 (quatro) 
anos, comprovado no ato    

de registro de chapas; 

- Estar em dia com seus deveres de associado; 

- Gozar dos direitos sociais conferidos por este Estatuto; 

d)- Não estar sob efeitos de condenação por crime contra a honra ou 
moralidade pública; 

e)- Não ter sido destituído da Associação por improbidade 
administrativa ou desobediência ao 

Estatuto;  

Art. 48- Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, 
ouvidas as entidades ou órgãos competentes, ou de acordo com a legislação em 
vigor quando a capacidade de seus órgãos for insuficiente para tanto. 

Art.49- Para organização dos trabalhos administrativos, poderá ser 
criado regimento interno,        em conformidade com as normas legais e deste 
Estatuto, aprovado pela Assembleia Geral. 

Art. 50- Este Estatuto com as referidas reformas, entra em vigor no dia 
seguinte imediatamente após a efetivação de seu registro em Cartório, ficando 
revogadas as disposições estatutárias em contrário 

 
Palmas/TO, 24 de maio de 2022 
José Antonio Alves Teixeira (1º Secretario) __________ 
Paulo do Nascimento Sarmento Filho (Presidente) ________________ 
Valdomiro de Miranda (vice-Presidente) _________________________ 
Rosangela Pereira da Cruz (2ª Secretaria) _________________________ 
Vanda Alves de Alencar (1ª Tesoureira)_______________________ 
Eliane Ribeiro da Silva (2ª tesoureira)________________________
Genivaldo Ferreira Guimarães (1º Conselheiro)________________
Expedito Remo do Prado (2º Conselheiro) _______________________ 
Jozimar Ferreira Rodrigues (3º Conselheiro) __________________
Jilson Mendes Carvalho (1º suplente conselheiro) ______________
Maria Domingas Lopes Carvalho (2ª suplente conselheira) _______
Valdina Pereira da Silva (3ª suplente conselheira) ______________
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