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AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA
republicado para correção

A AssocIAçÃo dE PAIs E AMIGos dos EXcEPcIonAIs 
dE Porto nAcIonAL, vem por meio da comissão Permanente de 
Licitação, designada através da Portaria nº 001/2020 de 03 de janeiro de 
2020, torna público que fará realizar Cotação Prévia, Edital nº 001/2020, 
do tipo MEnor PrEço Por ItEM, no dia 17 de fevereiro de 2020, às 
17h (dezessete horas) horário de Brasília, com a finalidade de aquisição 
de equipamentos e material permanente, com recursos do ministério 
da saúde, para o centro de reabilitação APAE Porto, mantido pela 
Apae de Porto nacional. o edital estará disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Porto nacional - Licitações, e poderá ser solicitado também 
através do e-mail institucional: portonacional@apaeto.org.br ou pelo 
telefone: (63) 3363-3499.

Porto nacional-to, 27 de janeiro de 2020.

Antonio nilberto castro santos
Presidente da comissão Permanente de Licitação

Portaria/APAE Porto Nacional nº 001/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Srº RIVADAL LEAL FEITOSA, Presidente da Cooperativa 
Bandeirante dos transportadores Autônomos de Passageiros do Estado 
do tocantins - cooPErBAn, no uso de suas atribuições, convoca  os 
membros do conselho administrativo e os cooperados, para a Assembleia 
Geral ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 
2020, em 1ª convocação às 07h:00, em 2ª convocação às 08h:00 e 3ª e 
última convocação ás 09h:00 do mesmo dia respectivamente, a realizar-se  
na sede da Cooperban, Araguaína - TO, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Pauta: Assembléia Geral ordinária. 1. Prestação de contas 
dos órgãos de administração acompanhada de parecer do conselho 
fiscal, compreendendo: a. relatório da gestão; b. balanço patrimonial; c. 
demonstrativo das sobras ou das perdas; d. demonstrativo das mutações 
patrimoniais; e .demonstrativo dos fluxos de caixa (para as cooperativas 
que tenham PL a partir de 2 milhões de reais na data do balanço) f. notas 
explicativas; g. relatório da auditoria externa (se houver); h. relatório com 
parecer do conselho fiscal. * Plano de atividades e previsão orçamentária 
para o próximo exercício; * Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos 
Obrigatórios; * Eleição dos componentes dos órgãos de administração do 
Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso; * Fixação do valor dos 
pró-labores dos membros da diretoria e cédula de presença dos membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; * Outros assuntos 
de interesse social (sem poder delibera 

Assembléia Geral  Extraordinária Pauta: aquisição  de um veiculo 
para diretoria da cooperban; aumento da taxa de encomendas

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A srª Elivanir da silva candido, cPf: 039.415.331-69, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de operação 
(Lo) para a atividade de carvoaria com endereço na fazenda são joão, 
Lote 54-U, Loteamento ribeirão dos Bois, Município de rio dos Bois-to. 
O empreendimento se enquadra nas resoluções do CONAMA nº 237/1997 
e coEMA-to 007/2005 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental 
desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

jErEMIAs fAUstIno PErEIrA, cPf: 388.949.471-49, torna 
público que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAtUrAtIns, 
a Licença Prévia (LP), de Instalação (LI) e de operação (Lo) e outorga 
de Água, para a Atividade de Lazer, com endereço, na  chácara 136, do 
loteamento chácaras Especiais Gleba córrego jaú 2ª Etapa, Zona rural, 
Palmas-to. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAMA  
nº 237/97 e COEMA/TO nº 07, de 9 de agosto de 2005, que dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa MoUrA & MIrAndA LtdA, cadastrada no cnPj 
sob o nº 14.824.430/0001-32, torna público que requereu ao Instituto 
de natureza do tocantins - nAtUrAtIns, a renovação da Licença de 
operação - Lo, para atividade de revenda de combustíveis derivados de 
petróleo, localizada na Av. Alberto santos dumont esquina com a rua 
campos sales, s/n, Quadra f3 Lote 01, setor são josé II, formoso do 
Araguaia - to. A atividade se enquadra na resolução do conAMA 237/97, 
Lei complementar 140/11, resolução coEMA/to 07/05, que dispõem 
sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO PARTICULAR

noVA ErA MInErAçÃo LtdA., inscrita no cnPj sob  
nº 10.769.795/0001-50, torna público que requereu à Fundação Municipal 
de Meio Ambiente de Palmas a Licença de operação (Lo) para a atividade 
de mineração (extração de Areia e Seixo - ANM nº 864.067/2016) no 
leito do reservatório da UHE Lajeado no município de Palmas - to. o 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA Nº 001/86 e 
237/97, na Lei Municipal nº 1011/2001 e Decreto Municipal nº 244/2002, 
que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PrIME coMUnIcAçÃo LocAçÃo & EstrUtUrAs EIrELI, 
CNPJ nº 26.875.979/0001-35, torna público que requereu à Diretoria de 
Meio Ambiente do Município de Gurupi - dIMA, as Licenças Municipais 
Prévia (LMP), de Instalação (LMI), e de operação (LMo), para Atividade 
de operacionalização de banheiros químicos, pertencente ao grupo de 
serviços, localizado no município de Gurupi - to. o empreendimento se 
enquadra nas Resoluções COEMA nº 007/2005, CONAMA 237/97, 273/00 
e 073/2017, que dispõem sobre Impacto e Licenciamento Ambiental.

IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A

CNPJ 01.772.039/0001-90

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

são convocados os senhores acionistas da IMPErAdor AGro 
IndUstrIAL dE cErEAIs s/A, a se reunirem em, AssEMBLEIA GErAL 
EXtrAordInÁrIA, na sede social, à rodovia to 262 - Km 102 - 5 Km 
a direita, Zona rural, cristalândia - to, às 10:00 horas, do dia 10 de 
fevereiro de 2020, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia:

a) Eleição do conselho de Administração;

b) outros assuntos de interesse da sociedade.

cristalândia-to, 24 de janeiro de 2020. 

IMPErAdor AGro IndUstrIAL dE cErEAIs s/A
Itelvino Pisoni - Presidente

EDITAL - RELAÇÃO NOMINAL DAS CHAPAS REGISTRADAS - 
ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 - SINDICATO DOS TRABALHADORES 

EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - SINTRAS-TO

A comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, comunica que 
para as eleições que irão ocorrer nos dias 23 e 24 de março de 2020, foi 
registrada apenas uma chapa, com a seguinte composição: “chapa 
“UnIÃo, trABALHo E PErsEVErAnçA” - dIrEtorIA EXEcUtIVA 
(Efetivos): Presidente - Manoel Pereira de Miranda, cPf 392.351.491.34, 
rG 029230 ssP/to, PIs 1.231.671.355-8; Vice-Presidente - raimundo 
de sousa Morais, cPf 319.746.191.68, rG 1814297 ssP/Go, PIs 
1.088.109.430-4; secretário Geral - domingos rodrigues da silva, cPf 
645.247.361.15, RG 304751 SSP/TO, PIS 1.705.119.473-7; 2º Secretário 
- neirton josé de Almeida, cPf 211.891.026.68, rG M-801124 ssP/MA, 
PIs 1.063.231.424-6; tesoureiro - joão Batista rêgo cPf 094.828.905.82 
RG 1494384 SSP/BA PIS 1.064.293.912-5; 2º Tesoureiro - Luiz Augusto 

ALDO
Realce
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rodrigues de Andrade, cPf 560.510.261.34 rG 50893 ssP/to PIs 
1.821.009.533-7; Secretário de Formação Profissional e Sindical - Getúlio 
de sousa Araújo, cPf 150.124.843.04, rG382793 ssP/to, PIs 
1.203.123.941-6; secretária de relações do trabalho e Emprego - Maria 
Lucia de oliveira sousa, cPf 320.784.121.04, rG 1808540 ssP/Go, 
PIs 1.702.787.133-3; secretário de cultura Esporte e Lazer - Luiz 
fernando Amaral neife, cPf 078.470.868.16, rG 21325970 ssP/sP, PIs 
1.700.803.081-7 secretária de Imprensa e comunicação - Maria 
Auxiliadora silva ramalho, cPf 471.112.671.68, rG 1826724 ssP/Go, 
PIs 1.228.033.702-0; secretário de Assuntos Previdenciários - Emmanuel 
da silva Bronze, cPf 786.740.001-00, rG 388595 ssP/Ms, PIs 
1.287.984.538-8. dIrEtorIA cEntrAL (suplentes): Edson rodrigues 
da silva, cPf 360.852.351.00, rG 1631216 ssP/Go, PIs 1.821.021.696-
7; Mary shelley de Lacerda costa, cPf 592.052.291-72, rG 830.606 
ssP/to, PIs 1.821.015.374.4; jerlon costa santos, cPf 809.840.291.68, 
rG 151935 ssP/to, PIs 1.260.428.497-0; Valdivino joão da silva, cPf 
382.351.961.15, rG 1361036 ssP/to, PIs 1.821.070.073-7; jovilene 
Paz de Araújo rodrigues, cPf 292.008.061-04, rG 113.332 ssP/to, 
PIs 1.701.090.291-5; francisca Alves da costa, cPf 315.430.731.15, 
rG 23243617-4 ssP/sP, PIs 1.236.850.530.1; Inaelton Glória de Azevedo, 
cPf 590.995.261.72, rG 68581 ssP/to, PIs 1.256.234.831-3; rosa 
Maria Luiza da silveira Barbosa, cPf 626.457.731-68, rG 6.086 ssP/
to, PIs 1.821.010.012-8; Eliane Pereira Gomes, cPf 840.666.791.53, 
rG 3462 ssP/to, PIs 1.706.695.806-1; noaab Gomes Lima de oliveira, 
cPf 932.084.211-68, rG 604012 ssP/to, PIs 1.901.479.963-5. 
consELHo fIscAL (Efetivos): Adelman justiniano da Luz, cPf 
155.598.231.04, rG 1052730 ssP/to, PIs 1.009.908.898-0; Washington 
Izac Martins, cPf 397.235.261.15, rG 2270905 ssP/Go, PIs 
1.224.982.653-8; Vicente Gomes sobrinho, cPf 264.576.281.68, rG 
32235 ssP/to, PIs 1.080.528.814-4. consELHo fIscAL (suplentes): 
Maria frança da silva carvalho, cPf 184.000.191-72, rG 691524 ssP/
to, PIs 1.200.014.095-7; janislene franca Paz Alves, cPf 618.799.401.91, 
rG 2914817 ssP/Go, PIs 1.705.120.796-0;  Anigessa Moura da silva, 
cPf 069.634.801.25, rG 1075028 ssP/Go, PIs 1.012.035.962-3. 
dELEGAdos rEPrEsEntAntEs jUnto A fEdErAçÃo (Efetivos): 
Manoel Pereira de Miranda, cPf 392.351.491.34, rG 029230 ssP/to, 
PIs 1.231.671.355-8; raimundo de sousa Morais, cPf 319.746.191.68, 
rG 1814297 ssP/Go, PIs 1.088.109.430-4. dELEGAdos 
rEPrEsEntAntEs jUnto A fEdErAçÃo (suplentes): domingos 
rodrigues da silva, cPf 645.247.361.15, rG 304 751 ssP/to, PIs 
1.705.119.473-7; Maria Lucia de oliveira sousa, cPf 320.784.121.04, 
rG 1808540 ssP/Go, PIs 1.702.787.133-3. dELEGAcIA rEGIonAL 
dE ArAGUAÍnA (Efetivos): delegada regional - Maria das Graças 
chagas silva, cPf 155.085.011.34, rG 567625 ssP/Go, PIs 
1.068.526.035-3; diretor secretário - delson Brito Miranda, cPf 
890.832.881-53, rG 336568 ssP/Go, PIs 1.260.443.897-8; diretor 
tesoureiro - jose felix de sousa, cPf 387.188.471.53, rG 1075137 ssP/
TO, PIS 1.230.481.884-8; Diretor de Formação Profissional e Sindical - 
flamarion oliveira Alves, cPf 645.426.881-00, rG 649521 ssP/to, PIs 
1.249.413.325-6; diretora de relações do trabalho e Emprego - Wilma 
teles dos santos, cPf 002.367.251-06, rG 346921 ssP/to, PIs 
1.904.105.332-0; diretor de cultura, Esporte e Lazer - Abidiel ribeiro 
Guida, cPf 005.607.911.78, rG 764853 ssP/to, PIs 1.901.709.930-8; 
diretora de Imprensa e comunicação - Leidiane Alves de carvalho, cPf 
007.909.351-55, rG 775.585 ssP/to, PIs 1.272.023.797-5; diretora de 
Assuntos Previdenciários - niranete Martins de sousa, cPf 858.664.663.68, 
rG 86343 ssP/to, PIs 1.263.222.897-4. dELEGAcIA rEGIonAL dE 
ArAGUAInA (suplentes): raimundo rodrigues da silva, cPf 
480.124.161-15, rG 1.186.276 ssP/to, PIs 1.900.301.359-7; josé Adão 
Moreira da silva, cPf 618.609.991.15, rG 47.147 ssP/to, PIs 
1.260.680.631-1; clerilton souto de oliveira, cPf 788.975.051-04, rG 
122.988 ssP/to, PIs 1.705.378.238-5; teotônio Brito Porto, cPf 
645.435.791-00, rG 445.109 ssP/MA, PIs 1.249.444.381-6. dELEGAcIA 
rEGIonAL dE ArrAIAs (Efetivos): delegado regional - Valdeci 
rodrigues do nascimento, cPf 151.162.471.04, rG 519033 ssP/Go, 
PIs 1.010.638.027-0; diretor secretário - sileide Pereira da silva, cPf 
277.323.471.53, rG 2000959 ssP/Go, PIs 1.217.518.782-0; diretor 
tesoureiro - Emival Xavier da silva, cPf 590.779.641.34, rG 77613 ssP/
TO, PIS 1.705.793.156-3; Diretor de Formação Profissional e Sindical - 
Luiz carlos Pereira dos santos, cPf 300.886.071.00, rG 1390086 ssP/
Go, PIs 1.217.518.784-7; diretor de relações do trabalho e Emprego 
- Leonardo de Abreu faria, cPf 578.788.201.63, rG 122666, PIs 
1.901.564.136-9; diretora de cultura, Esporte e Lazer - Maria josé 
rodrigues Galvão, cPf 131.135.851-04, rG 717856 ssP/Go, PIs 
1.009.908.864-6; diretora de Imprensa e comunicação - Eunalva Batista 
de Araújo, cPf 625.019.091.00, rG 3160711 ssP/Go, PIs 1.821.015.640-
9; diretora de Assuntos Previdenciários - francisca do carmo rocha 
santos, cPf 887.744.571.87, rG 1814633 ssP/df, PIs 1.900.369.817-
4. dELEGAcIA rEGIonAL dE ArrAIAs (suplentes): Enerleide de farias 
Machado, cPf 556.655.271.49, rG 2726281 ssP/Go, PIs 1.706.671.471-
5; Arlindo Bueno Guimarães filho, cPf 169.705.191.04, rG 593513 ssP/
Go, PIs 1.701.779.035-7; Maronita ferreira de Araújo, cPf 437.771.981.53, 
rG 1004391 ssP/Go, PIs 1.706.671.482-0; dilvani firmino da cunha, 
cPf 789.040.481-68, rG 35571718981370 ssP/Go, PIs 1.280.792.927-
5. dELEGAcIA rEGIonAL dE AUGUstInÓPoLIs (Efetivos): delegada 
regional - Marcia Maria Azevedo Pereira, cPf 954.122.201.34, rG 
321809 ssP/to, PIs 1.901.201.496-7; diretor secretário - Antônio josé 

oliveira rodrigues, cPf 778.237.371.91, rG 2334531 ssP/Go, PIs 
1.901.169.927-3; diretor tesoureiro - dalmo josé santos carvalho, cPf 
884.924.001-53, rG 101737 ssP/to, PIs 1.280.507.581-3; diretor de 
formação Profissional e sindical - jailson Marques da silva, cPf 
728.628.661.72, rG 371565 ssP/to, PIs 1.903.245.804-6; diretora de 
relações do trabalho e Emprego - cleude Pereira da silva Melo, cPf 
868.709.201-68, rG 408973 ssP/to, PIs 1.901.890.639-8; diretor de 
cultura, Esporte e Lazer - renato silva, cPf 813.965.381.00, rG 
199950820020 ssP/MA, PIs 1.902.061.615-6; diretora de Imprensa e 
comunicação - Elisângela rocha Araújo, cPf 758.790.183.34, rG 
13236593-6 ssP/MA, PIs 1.253.151.930-2; diretora de Assuntos 
Previdenciários - christiany Brasil carvalho, cPf 724.170.563-72, rG 
1501733 ssP/PI, PIs 1.272.003.337-5. dELEGAcIA rEGIonAL dE 
AUGUstInÓPoLIs (suplentes): Keylla rejane rodrigues Maciel, cPf 
439.969.492.00, rG 242587 ssP/PA, PIs 1.901.662.351-8; Gilcleide 
Alves Pinheiro, cPf 801.873.901.34, rG 286709 ssP/to, PIs 
1.901.169.646-0; josé carlos ferreira santos, cPf 801.873.901.34, rG 
286709, PIs 1.602.802.389-3; Antonia Maria da silva oliveira, cPf 
332.973.041.20, rG 391396 ssP/to, PIs 1.706.717.699-7. dELEGAcIA 
rEGIonAL dE coLInAs do tocAntIns (Efetivos): delegada regional 
- tereza cristina da cruz rocha, cPf 319.438.531-34, rG 1483606 ssP/
Go, PIs 1.082.758.206-1; diretor secretário - Mikel de sousa silva, cPf 
976.818.141.91, rG 669.789 ssP/to, PIs 2.092.298.047-5; diretor 
tesoureiro - Vicente Queiroz da costa neto, cPf 372.068.002-97, rG 
1713505 SSP/PA, PIS 1.821.072.888-7; Diretor de Formação Profissional 
e sindical - Maria do socorro cassiano da silva, cPf 772.883.434.72, 
rG 723451 ssP/to, PIs 1.903.245.946-8; diretora de relações do 
trabalho e Emprego - charlene ribeiro Gomes, cPf 010.032.571-86, 
rG 801851 ssP/to, PIs 2.006.520.474-8; diretora de cultura, Esporte 
e Lazer - nébia Maria Morais Gadelha, cPf 951.263.504-63, rG 1629974 
ssP/to, PIs 1.706.543.587.1; diretora de Imprensa e comunicação - 
Alexssany tranqueira silva dos santos, cPf 844.792.991.49, rG 346142 
ssP/to, PIs 1.900.606.140-1; diretora de Assuntos Previdenciários - 
deuzanilza tavares de sousa, cPf 382.226.391-53, rG 397151 ssP/
to, PIs 1.821.021.664-9. dELEGAcIA rEGIonAL dE coLInAs do 
tocAntIns (suplentes): Eva rodrigues Guimarães, cPf 944.118.081-
53, rG 569382 ssP/Go, PIs 1.082.758.524-9; felix de nazaré da silva 
carvalho, cPf 472.276.481.68, rG 936069 ssP/to, PIs 1.240.781.012-
2; thamy Helena rodrigues da silva dávila, cPf 960.127.571.15, rG 
4376278 ssP/df, PIs 1.309.392.331-9; simone ribeiro de souza, cPf 
005.208.501-57, rG 735733 ssP/to, PIs 1.903.246.084-9. dELEGAcIA 
rEGIonAL dE dIAnÓPoLIs (Efetivos): delegada regional - regiane 
ferreira santos souza, cPf 882.936.021.04, rG 818128 ssP/to, PIs 
1.900.500.965-1; diretora secretário - Marizete silva santos, cPf 
040.580.341.90, rG 972459 ssP/to, PIs 1.904.474.893-1; diretor 
tesoureiro - jose Barros dourado, cPf 417.584.471-68, rG 1101878 
SSP/DF, PIS 1.826.803.319-9; Diretora de Formação Profissional e 
sindical - darliane dos santos Guimarães, cPf 021.426.555-21, rG 
1201151660 ssP/BA, PIs 1.291.265.808; diretora de relações do 
trabalho e Emprego - Lenilda Vidal dos santos Maia, cPf 884.104.201.04, 
rG 333456 ssP/to, PIs 1.301.157.527-0; diretora de cultura, Esporte 
e Lazer - Aldenisia Quirino de jesus, cPf 847.917.991-00, rG 
0000608191 ssP/to, PIs 1.900.888.837-0; diretor de Imprensa e 
comunicação - Edmilson rodrigues dos santos, cPf 575.140.461-00, 
rG 51432 ssP/to, PIs 1.821.070.453-8; diretora de Assuntos 
Previdenciários - juliana Guedes da silva, cPf 002.080.331-78, rG 
2215990 ssP/df, PIs 1.309.835.131-3. dELEGAcIA rEGIonAL dE 
dIAnÓPoLIs (suplentes): Euler rodrigues chrisostomo, cPf 
539.423.291.15, rG 1290122 ssP/df, PIs 1.704.501.824-8; Maria do 
socorro Gonçalves Aires, cPf 645.431.884.20, rG 1317573 ssP/PB, 
PIs 1.821.071.501-7; Helena Alves de sousa, cPf 641.868.811.20, rG 
013727 ssP/to, PIs 1.821.050.151-3; cândida Barros da cunha Aguiar, 
cPf 500.415.681.68, rG 2172023 ssP/Go, PIs 1.706.765.978-5. 
dELEGAcIA rEGIonAL dE GUrUPI (Efetivos): delegado regional - 
josé Henrique Marinho de oliveira, cPf 347.607.841.87, rG 1.510.572 
ssP/Go, PIs 1.821.013.805-2; diretor secretário - neurair Martins de 
castro, cPf 526.685.251.87, rG 87439 ssP/to, PIs 1.258.596.397-9; 
diretora tesoureira - Geralda Leite ferreira, cPf 396.464.674.15, rG 
1276379 SSP/TO, PIS 1.085.481.397-4; Diretora de Formação Profissional 
e sindical - nilma Morais costa Barros, cPf 419.544.831-04, rG 352588 
ssP/to, PIs 1.240.107.010-0. diretor de relações do trabalho e 
Emprego - Wagner Martins santana, cPf 431.575.131.68, rG 2634817 
ssP/to, PIs 1.236.881.745-1; diretor de cultura, Esporte e Lazer - Valmir 
fernandes de Lira, cPf 140.035.908-21, rG 18704354 ssP/sP, PIs 
1.220.614.753-1; diretora de Imprensa e comunicação - Marinalda costa 
de sousa, cPf 526.669.561-72, rG 1131789 ssP/to, PIs 1.088.109.406-
1; diretor de Assuntos Previdenciários - reuler de souza nunes, cPf 
302341662-15, rG 2325064 ssP/PA, PIs 1.252.267.813-4. dELEGAcIA 
rEGIonAL dE GUrUPI (suplentes): sebastiana justino de Brito, cPf 
311.105.331-87, rG 13374403 ssP/Go, PIs 1.821.013.860-5; Antonia 
de Melo rocha, cPf 021.867.091-55, rG 4960842 dGPc/Go, Eva 
catarina de souza, cPf 193.483.121-20, rG 1433336 ssP/to, PIs 
1.088.109.406-1; joel Bispo de souza, cPf 846.641.691.91, rG 108251 
ssP/to, PIs 1.263.911.631-4. dELEGAcIA rEGIonAL dE MIrAcEMA 
do tocAntIns (Efetivos): delegada regional - Iara Maria cavalcante 
teixeira, cPf 333.181.741.49, rG 1325998 ssP/df, PIs 1.228.026.615-
8; diretora secretária - roberta Gomes correa, cPf 875.433.621.04, rG 
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3520710 ssP/Go, PIs 1.901.202.396-6; diretora tesoureira - regivalda 
neres dos santos, cPf 597.215.611.34, rG 3102104385851 ssP/Go, 
PIS 1.240.083.315-8; Diretora de Formação Profissional e Sindical - Jaiza 
Borba ribeiro, cPf 999.092.431.72, rG 665.025 ssP/to, PIs 
1.269.173.297-7; diretora de relações do trabalho e Emprego - Maria 
julia da silva soares, cPf 764.681.351.68, rG 27000 ssP/to, PIs 
1.821.072.638-8; diretora de cultura, Esporte e Lazer - selma Almeida 
de freitas Batista, cPf 266.403.888.55, rG 272619553 ssP/sP, PIs 
1.259.747.281-9; diretora de Imprensa e comunicação - Maria josé 
ferreira dos santos, cPf 323.801.861.20, rG 1122519 ssP/to, PIs 
1.246.894.573-7; diretora de Assuntos Previdenciários - Arilene de jesus 
Gomes da silva, cPf 507.922.451.72, rG 456827 ssP/to, PIs 
1.826.802.566-8. dELEGAcIA rEGIonAL dE MIrAcEMA do 
tocAntIns (suplentes): Klicia de oliveira Abreu, cPf 785.753.201-06, 
rG 341851-1 ssP/Go, PIs 1.251.279.419-0; Marisa rodrigues santos, 
cPf 845.134.111.04, rG 158139 ssP/to, PIs 1.900.302.329-0; Maria 
Lucia Arruda campos, cPf 328.652.281.34, rG 018892 ssP/to, PIs 
1.821.022.019-0; noedy Lustosa rios, cPf 765.745.981-68, rG 1940276 
ssP/Go, PIs 1.821.071.002-3. dELEGAcIA rEGIonAL dE PArAÍso 
do tocAntIns (Efetivos): delegada regional - Maria dos Anjos Pereira 
Vieira, cPf 596.611.271.15, rG 88107 ssP/to, PIs 1.246.077.985-4; 
diretora secretária - Vera Lúcia Martins silva, cPf 279.047.921.68, rG 
783526 ssP/to, PIs 1.204.376.889-3; diretora tesoureira - Alcina 
Barbosa, cPf 557.294.101.82, rG 453716 ssP/to, PIs 1.240.770.142-
0; Diretora de Formação Profissional e Sindical - Ana Paula Martins dos 
santos, cPf 010.610.121.82, rG 372405 ssP/to, PIs 1332985131-6; 
diretor de relações do trabalho e Emprego - Aparecido Geraldo de souza, 
cPf 485.378.961.87, rG 2671121 ssP/Go, PIs 1.231.667.073-5; diretora 
de cultura, Esporte e Lazer - regiane Valim Amaro, cPf 012.107.656-32, 
rG 10390889 ssP/MG, PIs 1.902.810.759-5; diretora de Imprensa e 
comunicação - Leni de oliveira Magalhães, cPf 624.893.641.20, rG 
128.484 ssP/to, PIs 1.821.072.147-5; diretora de Assuntos 
Previdenciários - Joana D’Arc da Silva, CPF 195.182.774.00, RG 1239274 

ssP/to, PIs 1.249.376.797-9. dELEGAcIA rEGIonAL dE PArAÍso 
do tocAntIns (suplentes): Humberto Andrade Barbosa, cPf 
313.795.591.20, rG 767538 ssP/df, PIs 1.821.021.780-7; raimunda 
Alves de Andrade Almeida, cPf 532.611.941-20, rG 019277 ssP/to, 
PIs 1.707.009.136-0; sthefany Parreira Miranda, cPf 025.350.291-89, 
rG 83883 ssP/to, PIs 2009351058-0; Luiza Lira das neves frança, 
cPf 596.568.081-34, rG 50.463 ssP/to, PIs 1.821.071.833-4. 
dELEGAcIA rEGIonAL dE Porto nAcIonAL (Efetivos): delegada 
regional - francisca josilene de carvalho Uchôa, cPf 237.271.103.25, 
rG 764334 ssP/MA, PIs 1.236.850.532-8; diretor secretário - Paulo 
Alves dos santos, cPf 485.352.141.00, rG 032797 ssP/to, PIs 
1.236.850.443-7; diretora tesoureira - Marilene Alves Melquiades 
figueiredo, cPf 509.805.131.20, rG 384112 ssP/to, PIs 1.903.246.965-
4; Diretora de Formação Profissional e Sindical - Araci da Silva Guilherme, 
cPf 039.870.431.72, rG 393583 ssP/to, PIs 1.013.036.081-8; diretora 
de relações do trabalho e Emprego - Maria nilma soares teixeira da 
silva, cPf 217.936.381-87, rG 1215189 ssP/Go, PIs 1.821.022.038-7; 
diretora de cultura, Esporte e Lazer - Luzivania Barbosa de souza, cPf 
961.851.551.68, rG 1095716 ssP/to, PIs 1.274.509.897-9; diretora de 
Imprensa e comunicação - Lucélia da silva sousa, cPf 851.756.761-72, 
rG 323675 ssP/to, PIs 1.278.364.431-4; diretor de Assuntos 
Previdenciários - norberto silva, cPf 508.670.083.34, rG 060762096 
ssP/MA, PIs 1.211.324.311-5; dELEGAcIA rEGIonAL dE Porto 
nAcIonAL (suplentes): Maria de fátima ribeiro Quinaud, cPf 
131.192.491.49, rG 647434 ssP/to, PIs 10077303331; Aldinete Gomes 
dias, cPf 222.010.331.53, rG 600031 ssP/df, PIs 1.821.022.330-0; 
catarina dias fernandes Martins, cPf 576.030.498-49, rG 5716151-3 
ssP/sP, PIs 1038821300-8; Edilza Batista ribeiro, cPf 798.974.361.20, 
rG 1142669 ssP/to, PIs 1.702.436.179-2”. fica aberto prazo de 48 
horas para impugnação de candidaturas. Palmas-to, 27 de janeiro de 
2020. (As.) renato soares Pires Melo, cPf 026.639.037-44; Gustavo 
jaime Perpétuo coelho, cPf 636.609.386-53; josé roque rodrigues 
santiago, cPf 233.278.551-53  - comissão Eleitoral.
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