
 
CONTATO: portal@araguaina.to.leg.br                                                     ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

1 

ANO II - Nº 102 – 10 DE OUTUBRO DE 2022 

 

SUMÁRIO 

ATOS LEGISLATIVOS ........................................... 1 

ATOS ADMINISTRATIVOS ................................... 2 

PUBLICAÇÃO PARTICULAR ................................ 4 

ATOS LEGISLATIVOS 

LEI PROMULGADA Nº 3319, DE 07 DE OUTUBRO DE 

2022. 

Reconhece o Hip Hop como manifestação 

cultural de relevância social no âmbito do 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 3º e § 5º da Lei 

Orgânica do Município e art. 173, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que o Hip Hop passa a ser 

reconhecido como manifestação cultural de relevância social 

no âmbito do Município de Araguaína. 

§ 1º O movimento Hip Hop será comemorado, 

anualmente, no dia 12 de novembro, passando a fazer parte 

do calendário oficial de eventos do Município, cabendo ao 

Poder Executivo Municipal: 

I - desenvolver atividades para o reconhecimento do 

movimento Hip Hop como manifestação popular da cultura 

araguainense; 

II - incentivar manifestações, festas e bailes de acordo 

com as demais normas pertinentes, especialmente no dia 12 

de novembro, enquanto data oficial de comemoração da 

cultura Hip Hop no Município; 

III - incluir apresentações de Hip Hop nas atividades 

culturais promovidas pelo Poder Público Municipal, 

mobilizando artistas e entidades que atuam nesse 

movimento; 

IV - promover a igualdade social, racial e cultural por meio 

do movimento Hip Hop. 

§ 2º VETADO. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta 

Lei, no que couber. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autora: Paula Rodrigues Zerbini 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3340, DE 07 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Declara de utilidade pública a Fundação 

Educacional São Pedro. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública a Fundação 

Educacional São Pedro, inscrita no CNPJ n° 

03.309.555/0001-08, situada na Avenida Filadélfia, nº 5379, 

Bairro São João, CEP 77.807-285, na cidade de Araguaína-

TO. 

Art. 2º A Fundação Educacional São Pedro constitui-se 

de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, fundada em 13 de junho de 1999, com 

personalidade jurídica própria, duração por tempo 

indeterminado e regida por estatuto. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 692, DE 06 DE 

OUTUBRO DE 2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

Estevão Nascimento dos Santos e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por seus 

componentes APROVOU e o Senhor Presidente desta Casa 

de Leis PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Araguainense 

ao Senhor Estevão Nascimento dos Santos pelos bons e 

relevantes trabalhos realizados em prol da cidade de 

Araguaína. 

Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, ora 

concedido, será feita em Sessão Solene a ser marcada pela 

Mesa Diretora desta Casa de Lei. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação oficial, revogando-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 06 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Divino Junior do Nascimento 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 223/2022                                             

Araguaína/TO, 06 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

CONSIDERANDO o pedido de exoneração do servidor 

Valdison Rodrigues dos Santos do cargo de provimento em 

comissão de Assessor de Ajudância de Ordem do Vereador, 

lotado junto ao Gabinete do Vereador SGT. Jorge Ferreira 

Carneiro a partir de 03 de outubro de 2022, conforme Ofício 

nº 018/2022; 

R E S O L V E:  

Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor VALDISON 

RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 1066412, inscrito 

no CPF nº 804.110.881-49 do cargo de provimento em 

comissão de Assessor de Ajudância de Ordem do Vereador, 

lotado junto ao Gabinete do Vereador Sgt. Jorge Ferreira 

Carneiro, nomeado através da Portaria nº 143/2022, em 02 

de junho de 2022. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 (seis) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 224/2022                                             

Araguaína/TO, 06 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 

PÚBLICO EM CARGO EM COMISSÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína, 

artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988, bem 

como, a Resolução nº 332/2016, de 11 de abril de 2016 e da 

Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de 2018, publicada 

no Diário Oficial do Município de Araguaína, edição nº 1711, 
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em 14 de dezembro de 2018 e Resolução nº. 361, de 05 de 

janeiro de 2021; 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR o Senhor JUBERLANO GUILHERMINO 

DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 025.903.081-32 para 

exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de 

Relações Institucionais, com lotação junto ao Gabinete da 

Presidência deste Poder Legislativo de Araguaína.  

   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 (seis) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 226/2022                                             

Araguaína/TO, 07 de outubro de 2022. 

Dispõe sobre concessão de Adicional por 

Escolaridade a Servidor Público Efetivo Estável 

da Câmara Municipal de Araguaína e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 29, inciso I da Resolução 350, de 04 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos servidores da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins publicada no Diário Oficial do Município 

de Araguaína no dia 05 de dezembro de 2018, Edição nº 

1.704, página 7-12, e; 

CONSIDERANDO a solicitação do servidor efetivo 

estável Renato Moreira dos Santos, Técnico de Áudio e 

Vídeo, matrícula nº 1065389, de Adicional por Escolaridade, 

nos termos do artigo 29, inciso I da Resolução 350, de 04 de 

dezembro de 2018;  

CONSIDERANDO que após o tramitar junto ao Setor de 

Recursos Humanos desta Câmara Municipal de Araguaína 

ficou atestado o preenchimento dos pressupostos 

constantes no artigo 29, inciso I da Resolução 350, de 04 de 

dezembro de 2018, para a concessão do referido adicional 

por escolaridade; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor efetivo estável, Adicional 

por Escolaridade nos termos do Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários – PCCS dos Servidores Efetivos da Câmara 

Municipal de Araguaína/TO, conforme segue: 

I – RENATO MOREIRA DOS SANTOS, Técnico de Áudio 

e Vídeo, matrícula nº 1065389, Adicional por Escolaridade 

de 10% (dez por cento) pela conclusão do Curso Superior 

em Biologia (Licenciatura) no Campus da Universidade 

Federal do Tocantins ocorrido em 27 de setembro de 2022 

tendo em vista a integralização curricular e da inexistência 

de pendências para a participação do ato de outorga de grau 

de licenciatura, conforme Certidão de Conclusão de Curso, 

código de autenticação nº 

2DBF.9EF5.5F83.66E9.DCF7.212E.0660.0096, consulta 

em 

https://sistemas.uft.edu.br/relatorios/publico/autenticacao/fo

rm.action 

Art. 2º O adicional de que trata o artigo 1º desta Portaria, 

deverá ser calculado com base no vencimento base 

constantes no padrão e referência em que cada servidor se 

encontra dentro do Grupo Operacional específico de cada 

nível de escolaridade. 

Art. 3º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado o valor correspondente aos 10% (dez 

por cento) na Folha de Pagamento do referido servidor a 

partir do mês de outubro de 2022, devendo ser calculado 

conforme artigo 2º desta Portaria. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, aos 07 

(sete) dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303/2018 

FIRMADO COM BASE NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

ADITIVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA/TO. 

ADITIVADA: ELEVAENGE COMÉRCIO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA, com 

sede na Rua Aricá, n° 85, Bairro Morada da Serra, 

Cuiabá/MT. 

CNPJ: 09.283.075/0001-00. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto, a 

prorrogação da vigência do Contrato Administrativo N° 

010/2018, pelo período de 17 de outubro de 2022 a 17 de 

outubro de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em manutenção preventiva e corretiva do 

elevador da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93.  

VALOR: O valor global é de R$13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.16 – Manutenção 

e Conservação de Bens Imóveis. 

FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 – 

IMPOSTOS NÃO VINCULADOS. 

ASSINATURA: 28 de setembro de 2022. 

VIGÊNCIA: 17 de outubro de 2022 a 17 de outubro de 

2023. 

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína 

(Gideon da Silva Soares, Presidente) e Elevaenge Comércio 

e Assistência Técnica em Elevadores Ltda (Walber dos 

Santos Costa, representante legal da empresa Elevaenge). 

 

 

PUBLICAÇÃO PARTICULAR 

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO BOA 

ESPERANÇA NOVA ARAGUAÍNA- ABENA 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, 

FORO-JURÍDICO E FINS. 

Art. 1º. Associação Boa Esperança Nova Araguaína, 

neste estatuto designada, simplesmente, como ABENA, 

fundada em 03 de novembro de 2016, com sede e foro na 

cidade de Araguaína, na Rua 18, QD-71 LT-25, Bairro Nova 

Araguaína, CEP: 77.815-370, do Estado do Tocantins, é 

uma associação de direito privado, constituída por tempo 

indeterminado, sem fins lucrativos, sem cunho político ou 

partidário, constituído para difundir e aperfeiçoar a prática de 

esporte de campo amador e profissional além de outras 

modalidades esportivas, programar festividades, como 

festivais, campeonatos e torneios esportivos, bem como 

participar de campeonatos e torneios esportivos através dos 

atletas associados, desde que devidamente qualificados nos 

termos do regimento interno. 

Art. 2º.  ABENA é uma associação autônoma e será 

regida pelo presente estatuto e seu respectivo regimento 

interno como também pelas leis em vigor no país. Sendo seu 

tempo de duração indeterminado. No desenvolvimento de 

suas atividades, a ABENA observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência. 

Art. 3º. A ABENA se dedicará às suas atividades através 

de seus administradores e associados, e adotará práticas de 

gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, de 

forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, 

lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da 

participação nos processos decisórios, e suas rendas serão 

integralmente aplicadas na consecução e no 

desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

Art. 4º. A ABENA terá os seguintes objetivos: 

A) Programa de atendimento e desenvolvimento 

comunitário; 

B) Saúde; 

C) Cultura; 
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D) Esporte; 

E) Assistência social; 

F) Educação; 

G) Profissionalização; 

H) Representações e parcerias com setor público e 

privado; 

I) Realização de eventos esportivos. 

Art. 5º. Serão sócias todas as pessoas interessadas, cuja 

admissão se dará mediante preenchimento do formulário 

próprio, e este se manterá fiel e obediente a este estatuto e 

deliberações da ABENA. 

Art. 6º. Ficam criadas 03 (três) categorias de sócios; 

A) Fundador são sócios fundadores, todos os presentes 

á reunião de fundação da ABENA, e que livremente 

assinaram a Ata de fundação. 

B) Contribuinte são sócios contribuintes todos aqueles 

que aceitam a filosofia de atuação da ABENA e seus 

objetivos, se proponham a dela participar com bens e 

serviços segundos os critérios estabelecidos nesse Estatuto. 

C) Benemérito - Aquele que se notabilizar por serviços 

relevantes apresentados a ABENA. 

1°- A admissão dos sócios contribuintes da ABENA será 

sempre precedida por previa aprovação da Diretoria. 

2º - Os associados não respondem direta ou 

subsidiariamente pelas obrigações da ABENA nem este por 

eles. 

3⁰ - A exclusão de sócio se dará por desrespeito ao 

estatuto, abdicação e morte. 

Art. 7º. São direitos dos associados: 

A) Gozar de todas as vantagens e benefícios que a 

associação venha a conceder; 

b) votar e ser votado para membro da Diretoria ao do 

Conselho Fiscal; 

C) Participar das reuniões da Assembleia Geral, 

discutindo e votando os assuntos que nelas se tratarem; 

D) Consultar todos os livros e documentos da 

associação, em épocas próprias; 

E) Solicitar, a qualquer tempo, esclarecimentos e 

informações sobre as atividades da associação e propor 

medidas que julgue de interesse para o seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

F) Demitir-se da associação quando lhe convier; 

Parágrafo Único - O associado que aceitar e estabelecer 

relação empregatícia com a associação perde o direito de 

votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do 

exercício em que deixa o emprego. 

Art. 8º. São deveres dos associados: 

A) Observar as disposições legais e estatuárias, bem 

como as deliberações regularmente tomadas pela Diretoria 

e pela Assembleia Geral; 

B) Respeitar os compromissos assumidos para com a 

associação; 

C) Manter em dia as suas contribuições; 

D) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para o 

bom nome e para o progresso da associação. 

CAPITULO II 

Organização e Administração 

Art. 9º. A ABENA será composto pelos seguintes órgãos: 

I. Assembleia geral. 

II. Diretoria executiva. 

III. Conselho fiscal. 

Art. 10°. A ABENA se reunirá uma vez por ano em 

assembleia Geral e Ordinária, a fim de apreciar, avaliar e 

programar suas atividades globais sob a coordenação de 

seu Presidente, e mais: 

A) Apreciar o orçamento geral para o novo exercício; 

B) Estabelecer as metas e prioridades para o novo ano 

social; 

C) Ouvir e apreciar o balanço global de suas atividades; 

D) Eleger sua diretoria administrativa, exceto o 

Presidente. 

E) Eleger os membros do conselho fiscal 
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Art. 11°. Á Assembleia Geral Extraordinária será 

realizada quando necessária convocada pelo Presidente e 

mais o apoio de dois terços da diretoria Administrativa, e um 

quinto dos Associados com antecedência do mínimo de 15 

(quinze) dias. Devendo também constar obrigatoriamente o 

assunto a ser tratado. 

Parágrafo Único: O "fórum da Assembleia Geral será da 

metade mais um dos associados presentes, salvo exceções 

que a própria diretoria determinar". 

Art. 12°. Á diretoria a quem compete à administração da 

ABENA será composta pelos seguintes membros: 

A) Presidente 

B) Vice-Presidente 

C) 1° Secretario(a) 

D) 2° Secretario(a) 

E) 1º Tesoureiro(a) 

F) 2º Tesoureiro(a) 

§1º A diretoria administrativa eleita terá um mandato de 

dois anos, podendo ser reeleita, pela Assembleia Geral. 

§2º A diretoria terá uma reunião ordinária bimestral e 

extraordinárias quantas forem necessárias. 

$3° Somente poderão concorrer os cargos diretivos da 

ABENA os sócios que estejam em dias com suas 

contribuições. 

§4° Compõem a Diretoria Executiva, o Presidente, o 1º 

Tesoureiro (a) e o 1°Secretário(a). 

§5° Os sócios e Membros da Diretoria Executiva, 

poderão receber ajuda de custo para o bom andamento dos 

projetos da ABENA, cujo valor será definido em Assembleia 

Geral. 

Art. 13°. Ao presidente compete: 

A) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

B) Convocar e presidir as reuniões da diretoria e 

Assembleia Geral; 

C) Sempre em colaboração ou anuência da diretoria 

administrativa criar, planejar, propor, estimular e executar 

todas as atividades da ABENA; 

D) Apresentar relatórios anuais de suas atividades para 

a apreciação da Assembleia Geral, ou sempre que a 

diretoria assim o exigir. 

E) Representar a ABENA ativa, passiva, judicial e 

extraordinária. 

Art. 14°. Compete a vice-presidente: 

A) Colaborar com o presidente no desempenho das suas 

funções e substituindo em suas faltas e impedimentos. 

Art. 15°. Compete aos Secretários: 

A) Colaborar com o presidente nos desempenhos das 

suas funções; 

B) Secretariar as reuniões da ABENA. 

C) Elaborar relatórios. 

Art. 16°. Compete aos tesoureiros(as): 

A) Arrecadar e contabilizar as contribuições dos sócios 

que porventura houver, e de qualquer natureza, donativos e 

rendas diversas, mantendo em ordem as necessárias 

escrituras; 

B) Auxiliar o Presidente nos planejamentos e 

programações, realizada pelo equilíbrio orçamentário da 

instituição; 

c) Manter sob sua guarda e controle os bens e valores da 

sua instituição. 

Art. 17º. O conselho fiscal será composto de 03 (três) 

membros eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 02 

(dois) anos. Cabe ao conselho fiscal, fiscalizar a execução 

de todos os programas da ABENA, propondo a correção e 

mudanças que entender serem necessárias e 

imprescindíveis ao assunto do projeto. 

Parágrafo Único: Analisar e emitir parecer prévios sobre 

os relatórios financeiros da diretoria, propondo correção, 

alteração e aprovação dos membros. 

Art. 18°. Movimentação das contas bancaria em nome da 

instituição, serão feitas com as assinaturas do 1º Tesoureiro 

(a) e do Presidente. 

CAPITULO III 

Do Patrimônio 
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Art. 19º. O Patrimônio social da ABENA será constituído 

das contribuições dos sócios, doações, legados, 

provenientes de pessoas naturais, jurídica de direito privado 

e público Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e 

Internacionais. 

Art. 20°. Alienação, hipoteca, penhor ou venda, ou troca 

de bens patrimoniais da ABENA, só poderá ser feita pôr 

aprovação da maioria absoluta da diretoria e conselho fiscal 

e referendada pela AGE. 

CAPITULO IV 

Liquidação Social 

Art. 21°. Em caso e extinção da ABENA, por decisão dos 

Associados em Assembleia Geral Extraordinária convocada 

para este fim, os bens remanescentes serão entregues a 

outra Entidade da mesma Finalidade. 

CAPITULO V 

Do Exercício Social 

Art. 22º. O exercício social terá duração de 02 (dois) 

anos, terminando no último dia útil de cada ano. 

Art. 23°. No fim de cada exercício social a Diretoria 

elaborará com base na escritura contábil da ABENA, um 

balanço patrimonial e demonstrativo do resultado de seus 

exercícios, bem como as origens e aplicações de seus 

resultados. 

CAPITULO VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 24°. Este estatuto só poderá ser total ou parcialmente 

alterado por decisão da diretoria de seus membros em 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada 

para este fim. 

Parágrafo Único: Todos os casos omissos nesse estatuto 

serão decididos pela diretoria. 

Art. 25º. Os casos omissos no presente Estatuto serão 

resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da 

Assembleia Geral. 

Art. 26°. Este estatuto entrará em vigor logo após a sua 

aprovação e registro junto aos órgãos competentes. 

Araguaína TO, 03 de novembro de 2016 

Edmilson Neres da Cruz 

Presidente 

Wender Lopes Brandão 

1º Secretário 
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