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Petrolina, 10 DE Outubro DE 2012 



ESTATUTO DE CRIAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO NORDESTE DE BIÓLOGOS – ANEBio 

 

 

CAPÍTULO I 

Do Nome e das Finalidades 

Art.1º - Fica constituída a Associação Nordeste de Biólogos - ANEBio, associação 

civil de caráter científico, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, 

com foro e sede na cidade de Petrolina - Estado de Pernambuco. 

Art.2º - A ANEBio tem por objetivos principais e permanentes: 

                                  I - Estimular o desenvolvimento profissional e cultural de seus 

associados. 

                                  II- Colaborar na defesa da classe e da profissão e promover o 

debate,                     análise e pesquisa de temas de interesse profissional e da 

sociedade. 

                                  III- Zelar pelo prestígio e ética profissional da classe. 

                                  IV- Ajudar a inserir profissionais no mercado de trabalho, 

mantendo um banco de dados com o cadastro e perfil dos associados. 

                                  V- Incentivar o estudo, o programa de desenvolvimento e a 

difusão da ciência. 

                                  VI- Proporcionar aos associados condições para participação 

ativa e livre na discussão da realidade brasileira, principalmente a de cunho 

biológico, através de estudos, apresentação de diagnósticos e proposição de 

soluções alternativas para os problemas do Estado e da Nação. 

                                  VII- Defender as condições essenciais para o desenvolvimento 

da Ciência: liberdade de pensamento, de pesquisa, de criação cultural, artística e 

científica; liberdade de expressão e divulgação de ideias e concepções científicas, 

políticas, filosóficas, liberdade de organização e associação. 

                                  VIII- Pugnar pela elevação do nível e qualidade da formação 

teórica, técnica e profissional dos biólogos nos centros de ensino superior de 

graduação e pós-graduação. 

                                  IX- Manter intercâmbio e cooperar com os demais órgãos de 

classe, entidades congêneres, de ensino e pesquisas nacionais e internacionais. 



                                  X- Lutar sempre pela solução dos problemas em todas as 

áreas da biologia. 

                                  XI- Lutar sempre pela justiça e pelas soluções dos problemas 

políticos e sociais de nosso povo. 

                                  XII- Promover ou colaborar na realização de congressos, 

simpósios, seminários e encontro de biólogos e de estudantes de Ciências 

Biológicas. 

                                  XIII- Promover a publicação de boletins e informativos de 

interesse da classe. 

                                  XIV- Manter uma sede com biblioteca e proporcionar aos 

associados, reuniões, conferências, atividades assistenciais, culturais e recreativas. 

                                  XV- Participar dos Conselhos municipais e estaduais: De 

Saúde, de Educação, de Meio Ambiente e outros que houver nos municípios. 

                                  XVI- Participar de Comitês de Bacias regionais. 

Art.3º - A ANEBio exercerá suas funções, na forma deste estatuto, por meio dos 

seguintes órgãos: 

                                  I - Assembleia Geral 

                                  II - Diretoria 

                                  III- Delegacias Regionais 

§ Único - Para cumprir suas finalidades a ANEBio se organizará em Delegacias, 

quantas se fizerem necessárias, em todo o Nordeste, as quais funcionarão mediante 

delegação expressa da matriz, e se regerão pelas disposições contidas neste 

estatuto e, ainda, por um regimento interno aprovado pela Assembleia Geral. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Membros, Seus Direitos e Deveres 

Art. 4º - O quadro social da ANEBio será composto pelas seguintes categorias de 

membros: 

                                 I - FUNDADORES – são considerados sócios fundadores todos 

os biólogos que assinaram a Ata de Constituição da ANEBio. 



                                II- EFETIVOS – são os biólogos devidamente registrados ou 

não, no Conselho Regional de Biologia e admitidos na forma deste estatuto. 

                                III- HONORÁRIOS – aqueles que forem considerados pela 

Assembleia Geral como elementos que tenham prestado trabalhos relevantes à 

classe. 

                                IV- ASPIRANTE - os alunos que estejam comprovadamente 

matriculados em cursos de Ciências Biológicas. 

                                V- COLETIVO – na categoria de sócios coletivos poderão ser 

admitidas empresas e entidades cujas atividades se relacionem com a Biologia, 

podendo manter um representante junto a ANEBio o qual deverá satisfazer as 

exigências do item II deste artigo. 

                                VI- BENEMÉRITOS – à pessoa ou entidade que já haja feito 

donativo ou legado 180 (cento e oitenta) ou mais tri mensalidades a ANEBio, poderá 

ser conferido o título de sócio benemérito. 

§ Único – O sócio aspirante, tendo concluído seu curso passará à condição de 

efetivo mediante a manifestação expressa de interesse. 

Art. 5º – Fica aberto a adesão a Associação Nordeste de Biólogos, de profissionais 

geógrafos, ambientalistas, e profissionais de áreas afins. 

§Único – Podendo esse profissional pedir seu desligamento da ANEBio a qualquer 

momento. 

Art. 6º - A admissão de sócios na ANEBio dependerá de proposta por escrito que 

será submetida à aprovação, de acordo com sua categoria, aos seguintes órgãos 

estatutários e do pagamento da contribuição anual. 

                                    I - DIRETORIA – os sócios efetivos, aspirantes e coletivos. 

                                        II - ASSEMBLÉIA GERAL – Os sócios beneméritos e sócios 

honorários. 

§ Único – aos candidatos a sócio que tiverem negada sua admissão a ANEBio, 

caberá recurso às seguintes instâncias: 

                                    a) sócios efetivos, aspirante e coletivos – à Assembleia Geral, 

em primeira e última instância. 

                                    b) sócios honorários – à Assembleia Geral em primeira e 

última instância. 

Art. 7º - cabe à Diretoria, juntamente com o Conselho Fiscal, fixar a  mensalidade. 



Art. 8º - A contribuição do sócio coletivo será 10 (dez) vezes superiores à fixada para 

os sócios efetivos. 

Art. 9º - São direitos dos sócios: 

                                     I - Participar de todas as atividades da ANEBio. 

                                         II - Frequentar as dependências da Entidade e usufruir 

todos os serviços sociais que forem criados. 

                                         III - Tomar parte nas Assembleias Gerais, nos termos 

deste Estatuto. 

                                     IV - Receber correspondência e publicações da ANEBio. 

                                         V - Recorrer a resoluções e decisões da Diretoria à 

Assembleia Geral em primeira e última instância. 

Art. 10º - São direitos exclusivos dos sócios fundadores e efetivos: 

                                      I - Votar nas eleições. 

                                      II - Concorrer a cargos eletivos. 

                                         III - Requerer convocação de Assembleia Geral 

extraordinária. 

Art.11º - São deveres dos sócios: 

                                        I - Respeitar e cumprir o presente Estatuto, as decisões e 

resoluções da Diretoria e das Assembleias Gerais. 

                                       II - Observar a ética profissional e zelar pelo prestígio moral 

e intelectual da classe. 

                                   III- Pagar pontualmente suas contribuições. 

                                       IV- Não antecipar publicamente as decisões ou trabalhos da 

ANEBio. 

 

CAPÍTULO III 

 

Das Penalidades 

Art.12º - Está sujeito à pena de eliminação do quadro social o membro de qualquer 

categoria que deixar de pagar os seus débitos com a ANEBio durante 1 (um) ano. 



Art.13º - O sócio que infringir o disposto no Art. 10º será passível das seguintes 

penalidades: advertência por escrito, suspensão e exclusão. 

§ Único – A aplicação das penas previstas acima se fará por decisão da maioria dos 

membros da Diretoria; podendo, o sócio dela recorrer, após notificação, por escrito, 

em primeira instância, no prazo de até 30 (trinta) dias e à próxima Assembleia Geral 

em última instância. 

Art. 14º - Será aplicada uma multa em importância não superior a 100% (cem por 

cento) do valor da tri mensalidade ao associado que deixar de votar nas eleições 

sem causa justificada. 

§ Único – O prazo para a justificação é de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

realização das eleições. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Da Administração 

Art. 15º – A ANEBio será administrada por uma Diretoria constituída de 8 (oito) 

membros, todos com mandato de 4 (quatro) anos, com direito à reeleição, assim 

denominados: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3 

Secretario, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro 3 Tesoureiro e 3 (três) Conselheiros Fiscais 

Efetivo e (três) Conselheiros Fiscais Suplentes. 

 

CAPÍTULO V 

 

Da Diretoria 

Art. 16º - Compete à Diretoria como órgão colegiado: 

                                                 I - Administrar a ANEBio, cumprir e fazer cumprir as 

disposições deste Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria. 

                                                 II - Submeter à Assembleia Geral o Relatório Anual 

relativo à prestação de contas do exercício, o Balanço Geral, o Programa de 

Atividades e a Proposta Orçamentária para o próximo exercício fiscal. 

                                                 III - Autorizar os pronunciamentos públicos da 

ANEBio. 



                                                 IV - Conceder, quando solicitado pelo interessado, 

admissão ou exoneração de sócios efetivos, aspirantes e coletivos. 

                                                 V - Promover a convocação de Assembleia Geral e 

reuniões extraordinárias do Conselho Consultivo. 

                                                 VI - Tomar conhecimento de sugestões apresentadas 

por sócios, decidindo sobre as mesmas ou encaminhando-as à Assembleia Geral, 

quando for o caso. 

                                            VII- Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto. 

                                                 VIII- Criar e instalar Delegacias Regionais da ANEBio 

e nomear o seu representante que receberá a Denominação de Delegado Regional. 

Art. 17º - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada 2 (dois) 

meses e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pela maioria 

de seus membros. 

§ 1º - Para as reuniões da Diretoria, é indispensável à presença da maioria simples 

de seus membros, no exercício efetivo de seus mandatos. 

§ 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas após votação de todos os 

membros presentes, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de decisão. 

§ 3º - De todas as reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio por um 

dos Secretários. 

Art. 18º - Por motivo justificado, a critério da Diretoria, será permitido aos Diretores, 

licenciarem-se até o prazo máximo de 3 (três) meses ao ano, ininterruptamente ou 

cumulativamente. 

§ Único – O membro da Diretoria que sem motivo justificado deixar de comparecer a 

3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas perderá automaticamente o 

seu mandato, devendo o cargo que ficar vago ser preenchido pela Diretoria “ad 

referendum” da Assembleia Geral. 

Art. 19º - Compete ao Presidente: 

                                                      I - Presidir e convocar as reuniões da Diretoria e 

das Assembleias Gerais. 

                                                      II - Representar a ANEBio em juízo ou fora dele, 

não podendo contrair obrigações, transigir, renunciar direitos, dispor do patrimônio 

social ou, de qualquer forma onera-lo sem autorização da Diretoria. 

                                                      III - Supervisionar todo o movimento da Entidade, 

tomando as providências para o bom andamento dos trabalhos. 



                                                     IV - Pronunciar-se, publicamente, em nome da 

ANEBio. 

                                                     V - Dirigir, organizar e supervisionar os trabalhos 

junto aos demais órgãos da classe: Sindicato e Conselho Regional de Biologia. 

                                                     VI - Dirigir e coordenar as atividades de defesa das 

reivindicações específicas dos Biólogos. 

Art. 20º - Compete ao Vice-Presidente: 

                                                     I - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas 

atribuições e substituí-lo em suas faltas e impedimentos. 

                                                     II - Elaborar o projeto do Programa Anual de 

Atividades da ANEBio. 

                                                     III - Preparar a documentação necessária, para 

exame da Diretoria, relativa à aplicação de penalidades aos sócios. 

Art. 21º - Ao 1° Secretário, que será auxiliado ou substituído pelo 2° e 3  Secretários 

em suas faltas ou impedimentos, compete: 

                                                I - Organizar e dirigir os serviços da Secretaria. 

                                                     II - Secretariar as reuniões da Diretoria e das 

Assembleias Gerais. 

                                                     III - Responsabilizar-se pelo recebimento e 

remessa de correspondência, inclusive sua redação e pelo arquivamento e guarda 

da documentação da ANEBio. 

                                                     IV - Preparar, de acordo com o Presidente, a 

Ordem do Dia, das reuniões da Diretoria, dando ciência da mesma a todos os 

Diretores antes das reuniões. 

                                                     V - Assinar a correspondência em conjunto com o 

Presidente, quando necessário. 

                                                VI - Elaborar o Relatório Anual da ANEBio. 

Art. 22º - Ao 1º Tesoureiro, que será auxiliado ou substituído pelo 2ª e 3 Tesoureiro 

em suas faltas ou impedimentos, compete: 

                                                      I- Arrecadar as tri mensalidades dos associados e 

outras contribuições. 

                                                 II- Administrar o patrimônio da Associação. 



                                                      III- Supervisionar a escrituração contábil da 

Associação. 

                                                 IV- Elaborar a previsão orçamentária anual. 

                                                      V- Organizar os balanços a serem apresentados 

ao Conselho e à Assembleia Geral. 

                                                      VI- Assinar cheques e obrigações juntamente com 

o Presidente. 

Art. 23º – Compete ao Conselho Fiscal. 

                                                      I- Regulamentar as deliberações da Assembleia 

Geral. 

                                                      II- Examinar relatórios, orçamento, prestações e 

aprovação de contas apresentadas pela Diretoria e encaminhar parecer à 

Assembleia Geral se necessário. 

                                                      III- Opinar sobre os casos que lhe foram propostos 

pela Diretoria ou pela Assembleia Geral. 

                                                      IV- Deliberar sobre a admissão de associados, 

juntamente com a Diretoria, mediante aprovação de proposta por maioria de 2/3 

(dois terços). 

                                                 V- Designar substitutos e convocar eleições. 

                                                      VI- Preencher as vagas ocorridas no Conselho até 

o fim dos mandatos correspondentes. 

                                                      VII- Nomear Comissões Eleitorais para as eleições 

do Conselho Deliberativo e da Diretoria da Associação, sugerindo nomes de 

candidatos para as mesmas; 

                                                      VIII- Deliberar sobre as publicações da 

Associação. 

Art. 24º – O Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes 

com mandato de 4 anos, sendo presidido pelo Presidente da Associação, com 

direito a voto, em caso de empate. 

§ 1o – Os demais membros da Diretoria poderão participar das reuniões do Conselho 

Fiscal, sem direito a voto. 

§ 2o – Os membros da Diretoria não poderão ser eleitos cumulativamente para o 

Conselho Fiscal. 



§ 3o – O Conselho Fiscal reunir-se-á obrigatoriamente uma vez por ano e 

extraordinariamente por solicitação de pelo menos 2 quaisquer de seus membros ou 

a pedido da Diretoria, encaminhado ao Presidente que convocará a reunião. 

§ único – Quando consultado, o Conselho Fiscal somente poderá deliberar com a 

presença da maioria de seus membros, ou através de parecer por escrito. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Das Eleições 

Art. 25º - A Diretoria e o Conselho Fiscal serão eleitos para o mandato de quatro 

anos, sendo permitida a reeleição. 

Art. 26º - As eleições serão processadas por voto direto e escrutínio secreto, não 

sendo admitido voto por procuração. 

Art. 27º - As eleições para renovação da Diretoria e o Conselho Fiscal serão 

realizadas a cada quatro anos, observadas as seguintes disposições: 

                                                       I - A inscrição para as eleições será por chapas, 

contendo os nomes e assinaturas para os cargos a serem preenchidos. 

                                                      II - O prazo para a inscrição das chapas é de até 

30 (trinta) dias antes das eleições. 

                                                      III - A convocação será feita pelo Presidente 60 

(sessenta) dias antes da data das eleições, em primeira convocação, e 15 (quinze) 

dias após a primeira será feita a segunda convocação, por circular expedida a todos 

os associados. 

                                                     IV - A eleição será realizada na sede da Entidade, 

em data e horário determinados pela circular de convocação considerando-se eleita 

a chapa que obtiver maioria absoluta dos votos. 

                                                     V - Havendo mais de uma chapa concorrendo às 

eleições e se nenhuma delas obtiver maioria absoluta, serão convocadas novas 

eleições para 10 (dez) dias após a apuração, onde concorrerão as duas chapas 

mais votadas, sendo considerada vitoriosa a que obtiver maior número de votos. 

                                                     VI - A convocação da segunda eleição será feita 

pela mesa eleitora e por circular expedida a todos os associados. 



                                                     VII - Cabe à Diretoria da ANEBio, por meio de 

divulgação oficial até 15 (quinze) dias antes das eleições, informar a composição 

das chapas concorrentes e seus respectivos programas. 

                                                     VIII - É obrigação da Diretoria fornecer às chapas 

concorrentes os nomes e endereços de todos os associados. 

                                                    IX – Para concorrer a eleição o candidato deverá ter 

no mínimo quatro anos como associado.  

§ Único – Em caso de empate a chapa vitoriosa será aquela que tiver obtido o maior 

número de votos na primeira votação. 

Art. 28º - A mesa Eleitoral será composta pelo Presidente, por 2 (dois) membros da 

Diretoria e 2 (dois) fiscais de cada chapa concorrente. 

§ Único – A apuração dos votos será feita pela Mesa Eleitoral e dar-se-á logo após o 

encerramento das eleições. 

Art. 29º - A posse da nova Diretoria e a transmissão efetiva dos cargos será 

efetuada até 30 dias após as eleições. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Da Assembleia Geral 

Art. 30º - A Assembleia Geral é o órgão supremo da ANEBio com poderes para 

pronunciar sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos. 

Art. 31º - A Assembleia Geral é constituída pelos membros de todas as categorias 

em gozo de seus direitos e, observadas as disposições do Art. 9º, compete-lhe: 

                                              I - Alterar o presente Estatuto. 

                                              II - Eleger ou destituir os membros da Diretoria. 

                                                  III - Decidir, em última instância, sobre a exclusão de 

associados e demais penalidades. 

                                              IV - Alterar ou Revogar resoluções da Diretoria. 

                                                   V - Deliberar sobre as contas da Diretoria relativas a 

cada exercício fiscal. 

                                              VI - Apreciar o Relatório Anual da Diretoria e o 

Programa Anual de Atividades para o exercício seguinte. 



                                              VII - Autorizar a aquisição ou alienação dos bens 

imóveis. 

                                              VIII - Deliberar em última instância sobre os casos 

omissos no presente Estatuto. 

                                              IX - Referenciar os membros da Diretoria para o 

preenchimento de vagas ocorridas. 

                                              X - Extinguir a Associação em qualquer tempo por 

deliberação de dois terços dos associados quites e presentes em Assembleia Geral 

convocada para este fim. 

Art. 32º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente um ano após a posse da 

Diretoria. 

                                              I - Para examinar o relatório Anual da Diretoria, o 

Balaço Geral da ANEBio e o programa Anual de Atividades para o exercício 

subsequente no final de cada gestão e/ou quando se fizer necessário. 

                                              II – Eleições a cada quatro anos, para eleger os 

membros da Diretoria de acordo com as disposições deste Estatuto. 

Art. 33º - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente quando convocada: 

                                           I - Pelo Presidente. 

                                          II - Pela maioria dos membros da Diretoria. 

                                              III - Por um grupo de no mínimo ¼ (um quarto) dos 

sócios efetivos e fundadores. 

Art. 34º - As Assembleias Gerais serão regidas pelas seguintes disposições: 

                                              I - A convocação será feita com antecedência mínima 

de 8 (oito) dias através de comunicado aos associados. 

                                              II - A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira 

convocação na data, hora e local fixados, com a presença da maioria dos 

associados com direito a voto; não havendo o número previsto anteriormente a 

Assembleia Geral reunir-se-á em segunda convocação na mesma data e local, 30 

(trinta) minutos após o horário previsto para a primeira convocação com qualquer 

número. 

                                               III - As deliberações serão tomadas por maioria de 

votos, no mínimo metade mais um dos associados presentes com direito a voto. 



                                               IV - A aprovação de destituição de membros da 

Diretoria e a alteração do Estatuto depende do voto de 2/3 (dois terços) dos 

presentes com direito a voto. 

                                               V - As Assembleias Gerais serão presididas pelo 

Presidente e secretariadas pelo 1º Secretário. 

                                           VI - Não será permitido o voto por procuração. 

                                               VII - De cada Assembleia Geral será lavrada ata em 

livro próprio, pelo 1º Secretário e suas resoluções serão divulgadas por meio de 

circular a todos os associados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua 

realização. 

Art. 35º - A receita e patrimônio da ANEBio será constituída por: 

                                              I - Contribuições dos associados. 

                                                   II - Receitas eventuais provenientes de promoções 

de qualquer natureza e de serviços prestados. 

                                                   III - Auxílios e subvenções, respeitados os fins a que 

se destinam. 

                                              IV - Doações. 

                                              V - Bens móveis. 

                                             VI - Imóveis. 

                                             VII - Receitas diversas. 

Art. 36º - A despesa ordinária da ANEBio será decorrente de: 

                                            I - Despesas de impostos, taxas e encargos sociais. 

                                                 II - Despesas de conservação, manutenção, conserto 

e limpeza da sede e dos móveis. 

                                                 III - Aumento e conservação da biblioteca, 

encadernação e reparo de livros, conservação de mobiliários e coleções. 

                                            IV - Folha de pagamento de funcionários. 

                                            V - Pagamento de direitos autorais. 

                                                 VI - Despesas com a aquisição do material de 

expediente, bens imóveis, máquinas e equipamentos para impressão e reprodução 

de textos. 

                                            VII - Despesas com contratação de serviços gráficos. 



                                                VIII - Despesas com a realização de conferências, 

seminários, debates, encontros, congressos e correlatos. 

                                            IX - Gastos eventuais e de representação. 

§ Único – Os recursos financeiros da ANEBio oriundos de quaisquer fontes, serão 

depositados em estabelecimentos bancários desta praça. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Das Disposições Gerais 

Art. 37º - A ANEBio terá um Regimento Interno, elaborado pela Diretoria com base 

neste estatuto que, aprovado pela Assembleia Geral, regulamentará o 

funcionamento de sua administração. 

Art. 38º - Os sócios não respondem solidários nem subsidiariamente pelas 

obrigações sociais desta Entidade. 

Art. 39º - Os cargos eletivos da Diretoria e Delegacias Regionais serão exercidos 

gratuitamente. 

§ Único – Os membros da Diretoria poderão ter custeadas as despesas de viagem 

quando a serviço da entidade, mediante autorização da Diretoria. 

Art.40º - Os funcionários da ANEBio serão regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e legislação complementar. 

 

CAPÍTULO IX 

 

Da Extinção da Associação 

Art. 41º – A Associação poderá ser extinta em qualquer tempo por deliberação de 

dois terços dos associados quites e presentes em Assembleia Geral convocada para 

este fim. 

§ único – Em caso de dissolução da Associação, a Assembleia Geral, pelo voto da 

maioria dos associados quites e presentes, dará ao patrimônio social o destino que 

melhor convier, de acordo com as finalidades por que foi fundada a Associação. 

 

 



CAPÍTULO X 

 

Da Modificação deste Estatuto 

Art. 42º – O presente Estatuto poderá ser modificado a qualquer tempo, em 

Assembleia Geral para isto convocada. 

§ único – As modificações deverão ser aprovadas por maioria de 2/3 (dois terços) do 

número de associados quites e presentes. 

Art. 43º – São Membros Fundadores as pessoas cujas assinaturas constem da 

relação em anexo e que aprovam o presente Estatuto. 

 

CAPÍTULO XI 

 

Das Disposições Transitórias 

Art. 44º - A primeira Diretoria e o Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia 

Geral reunida para a criação desta Entidade. 

§ Único - Esta Diretoria e o Conselho Fiscal terão seu mandato encerrado em quatro 

anos, ou seja, 10 de fevereiro de 2016. Sendo permitida a reeleição. 

Art. 45º - Para eleição da primeira Diretoria e o primeiro Conselho Fiscal ficam 

dispensados os requisitos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Art.26º. 

Art. 46º - A inscrição das chapas para a primeira Diretoria e o Conselho Fiscal 

deverá ser feita junto à Comissão executiva provisória. 

Art. 47º - Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação. 

Art. 48º - Das omissões - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos 

pela Diretoria na Assembleia Geral. 

 

 

                                                Petrolina, 10 de Outubro de 2012. 
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