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ATOS DO PODER EXBCUTIVO 
CP) nº 0146 de 07 de feverei ro Ge 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Alceu Paulo Ramos, Chefe do 
Setor de Auditoria, simbtlo 7-C; Raimunda Machado Pontes, 
Chefe do Serviço de Controle Financeiro e Fiscal, símbolo 
2-F ; e Walter Batista Nery, Chefe da Seção de Material, 
símbolo 3-F, todos do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, lotados na Senetaria de Administração e 
Finança s, para, sob a presidência do primPil·o, constituirem 
a Comissão enean egada de proceder auditagem na S\lpe
rintendência do Serviço de Navegação do Amapá 
(SUSNAVA). 

Art. 2.0 - Revogadas as di spo~ições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de feverei ro 
de 1974, 850. da República e 31.0 da Criação dG Territól'io 
Federal do Amapá. 

José Lisboa Fr eire 
Gevernador 

Companhia de Águas e Esgoto do Amapá 
CAESA 

Assembléia Geral Ordinária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convidamos os ser1hores acionistas a se reuni
r em em Assem bléia Geral Ordinária, a r ealizar-se 
no dia ~inco de março do corrent e ano , às dez 
(10:00) horas, na sede da S ociedade, à avenida Er
nesti no Borges, nº 222, nesta cidade de Macapá, 
para tomar conhecimento e delibera r sobre a se
g uinte ordem d o dia: 

a ) Contas, Balanço Geral e D emostração de 
Contas de Lucros t Perdas, o parecer do Conselho 
Fiscal, rela t ó rio e demais a tos da Diretoria, refe
rentes ao exercício e ncerr ad o em 31 de dezembro 
de 1973; 

b) Eleição d e m embro da d i retoria e fixação 
dos seus h onorários; 

c) Fixa~ão da remuneração d os m e mbros do 
Conselho Fiscal; 

d ) Outros aswntos de interesse da Sociedade. 

Outrossim avisamos que se encontram à dispo
sição dos Senh ores A cionista s, na sede da Compa
nhia, os documentos mencionados n o Art. 99 do 
Decreto-Lei n .0 2627, de 28 de set embro de 1940. 1 

Macapá, 01 d e fevereiro de 1974. 

José Maria Papaléo Paes 
Dire t or -P residente 

Junta de Conciliação e Julgamento de 
Maca pá 

EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS 

Pelo presente edital fica citado Construtora Mercúrio 
Ltda., reclamada nos autos do Processo de reclamação ng 
JCJ-Macapá - 1264/73 em que Nestor Soares Silva é re
clamante, e por se encontrar o citando em lugar incerto e 
desconhecido, para pagar em 48 (quarenta e oito), horas, ou 
garantir a execução, sob pena de penhora, a quantia de 
Cr$ 960,00 (novecentos e sessenta cruzeiros) correspogdente 
a principal (parte) e Custas de a~ão, além de jures de mora, 
correção monetária e Custas de execução. 

Caso não pague nem garanta a execução, serão pe
nhorados tantos bens quantos bastem para integral paga
mento da dívida. 

O que cumpra, na form a da Lei. Dado e passado nes
ta c idade de Macapá - Território Federal do Amapá, aos 
11 (onze) dias do mês de fevereiro de 1974. 

Eu, Paulo Vieira Borges, Of. de J ustiça e Avaliador, 
lavrei o presente. E eu, Euton Ramos, Chefe de Secretaria 
que o fiz, subscrever. 

A Juíza: 

Maria Adelaide Sento-Sé Gravatá 
Juiza do Trabalho 

Estatuto da Associação Recreativa Maraca tu 
da Favela 

( ee>ntinuação do número anterler) 

Capitulo XI 

Sessão I 

Da Receita 

Art. 55° - A Receita será constituída: 

a) - pelas contribuições sociais; 

b) - pelas mensalidades e jóias; 

c) - pelas rendas e promoções sociais; 

d) - pelas <iloações de qualquer natureza; 

e ) - pelas promoções em festividades de arraial. 

Sessão Il 

Das Despesas 

Art. 56° - Considera-se despesa A.R.M.F.: 

a) - pagamento de taxas, impostos e mensalidades: 
b) - custeio de promoções carnavalescas e sociais de 

caráter ; interno: 
c) - aquisição de materiais de batucada, e de espe

dfente, etc; 
d) - gratificação de serviços de terceiros. 

Capítulo XII 

Da Delegação dos Poderes 

Art. - 572 - - Serão desig lilados r epresentantes da 
Associação Recreativa Maracatu da Favela junto aos órgãos 
competentes, qualq ~:~ er diretor ou associado de ca paoldade 
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As Reparti~õer; l."úblicas 
cingir-se•íio às a&sioaturas 
anuais rea@v·adas &té 23 de 
levereiro de cada ago 3 àa 
iniciadas, em qualquer époc~ 
pele~!i orgã0s c:ompeteutes. 

1 A fim. dtl possibilitar a 
1 remt~asa de val ores acompa
i Rllados de eselarecíment@~ 

1 quanto à BISa a~licaq;ão, soli
, aitamos me•.n f•IS in te res.-adtls 
I preferenciala:!Dtê eheque llU 

As rccladla~ões pertin~·n
tcA à maté r:a retriiHÜrt!l. r os 
11A.Ilos ele erros ,'.ti flmissf.es, 
Qeverão ser formuladas por 
~urilo . à Seção e!e Redaç.w, 
das 9 às 13:3!1 lloras. no nlá
ximo até í2 h v r as :'.IH'ít: a 
s11ídn dos órgãos ofieiais. 

I vale postal. 
A S S I N A T U R A S 1 Os ~uplernentús às edi-

Cr$ 25,( O j ções do~ órgãos efi<:ials tsó Anual . 
Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

~. 12,f o 1se rorne<i:t'Jfào aos 11ssman eb 
·que as solicitarem no ato da Os originais deverão r e r 

rlatllo gra~atii's e autentica<! Js, 
ressalvauas, por quem de li
'P.It'l '.':i> nns o emen datl. 

6,~5 I assinalara. 
'< 0. ~ 0 O funcionário püblic0 ft-

*~ .. .. .. , .... * I I . d t to 
<<BRASÍLIA - Es te Diário Oficial é encont.rade p:r ·a le itu- c era • ter a um e~eon ·0 

l! 
10% . Pa ra fazer jtl!! a êsta e-xcetuadas as par a o ex

t<:nior, ql.t: ser.1o s e m p l' e 
anuais ar. asEinaturas pod•}f· 
•e-i:io tt,mnr, em quulq1:er 
época, por sei!! meses ou um 
aJIIO . 

ra no Salão Naci(lnal e InternaciJnal da Impr, nsa, da á t 
- TCF. PRE.S" a~ · · r .· H . desconte~, dHer pr ovar es ~ 
CCJO~""' · ''• no« .astl!~mpe:J~!__ot~J·. _ -- !WildÍ'Vil.O ooa t& da ll.t;(lÍUatllll'h 

Para faci!ltar aúli assin&n -j A Ii m de f)Vitar solu,ão 
tes a veriiicr.ção do prazo de de continui.dade . no recebi- O €usto de ca~a e><emp!Hr 
validade de suas aumatllriUl, muto dos ] QlrJ!Ials, t c v e m ! atrasau 0 dos t:>ft~il.Qs or.-
Na pllrte euperior do enclerê- os 81't$ ÍDamtes provl t enciu a· dais será, nu vl'nda avul!J ~; 

As ausinnturas vencidas ço vão irnpr~•SflS o número reFpt-diva reNovac; io cwm j ucrel"cida de Cr$ U,O l 8e di 
!JOderão ser suspensas St'Di I do talão àt~ reg!stro •· mf>s e aotecr~dA11cia mínim,, de trin- 1 m~saw ano, e . <ü Cr$ ::',GU 
aviso prévio. o ano e:m qne linda r'· ta (JO) Qll.HI. por ano dt6;0ffldo. 

coltural comprovada e q ue domine satisfatoriamente a 
matéria a ser tratada e sua designação deverà ser feita 
por escrit~. 

Capítulo XIII 

Das Eleições dos Poderes 

Art. 58º - As eleições dos corpos dirigentes da As
sociação Maracatu àa Fave a serão efetuadas no primeiro 
domingo elo mês de outubro, cujo mandato será de dois (2) anos. 

Art. 59° - Se dentl'e os candidatos existir algum 
que esteja no cumprimento rio mandato anterior, deverá 
comunicur seu cargo 30 dia~ antes da realização das eleições. 

Art. 60º - As chapas para concorrerem às e leições 
deverão constar os nomes dos candidatos e o cargo a que 
concorrerem. 

Art. 61 º -- Concorreram duas chapas nas eleições dos 
poderes da entidade devendo as mef.mas Sfirem registradas 
na Secretaria da Associação, setenta e duas horas antes do 
pleito. 

§ único - As chapas concernentes df'verão ser 
aprovadas pelo presidente da Diretoria, da Assembléia Ge
ral e Relater do Conselho Fiscal, através do voto secreto. 

Art. 622 - Após ser nberta a sessão será feita a 
leitura da A ta da Assembléia anterior e, posterior mente os 
trabalhos deverão ser suspensos por I O minutos, par a ter 
inicio os trabalhos da eleiçào. que serão feitos através de 
voto individual, por escrutínio secreto. 

Art. 63º - Nas sessões de eleição poderá o Pre
sidente da Assembléia Geral nomear fiscais para as chapas 
concorrentes. 

Capítulo XIV 

Da Apu ra~;:ão 

Art. 64Q ~ A apuracão será feita 
associados da entidade, nomeados pelo 
Assembléia, logo após o encerramento da 
trabalhos serão observados pelos fiscais 
chapas concorrentes. 

per três (3) 
Presidente da 

eleição e seus 
das respectivas 

Art. 65g - Após os trabfllhos de apuraçâ0 o pre
sidente da A!?sembléia Genl dará conhecim ento do veredito 
final aos associados presentes. 

Art. 669 - Vencerá a chapa que obtiver o maior 
número de sufrágio. 

Art. 67º - As ocorrê nci:os verificadas no decor re r 
dos trabalhos deverão CO'lstar em ata que, após lida e 
achada conforme, será assinada pelo Presidente. Vice-Pre
sidente e Secretário da AsJembléia . 

Art. 68º - Todos os sócios votantes deverão assinar 
o livro de Presença ou << Folha de Votaçi'io» 

Capítulo XV 

Da Posse 

Art. 60° - No primeiro domingo subsequente ao da 
eleicãe deverá oc6lrrer a sessão solene de posse dos diretores 
eleitos e lavrados o respectivo termo de posse no livro 
próprio. 

Art. 7G0 
- C:uando qualquer diretor, eleito, por mo

t.ivo justo não po~ sa tomar posse soler.e, poderá fazer na 
primeira reunião oo poder a que está afeto, devendo t al 
acontecimento cons~ar em ata. 

· Art. 71 º - O Diretor e leito que sem justa cu usa não 
for empossado solel"emente ou da forma do que t r ata o arti
go a nterior, será considera <io desistente do car go e tem po
der, o Presidente d J setor a que pertence, de acordo com 
o parecer da maior•a de seus membros, para p1·eencher o 
cargo vago cr m a 1:omeação de um a~sociadu da ent!dadf', 
até que se process : nova eleição para ocupação do r eferiào 
cargo, que deverá ~ er fe ito em reunião de Assembl~ia Ge
ral Extraordinaria, ~specialmente convocada para esse fim. 

Capitulo XVI 

I: a Disposições Gerais 

Art. 73.0 - Em caso de dissolução da Associação Re
creativa Maracatu c.a F'avela, seu patrimônig ser2 distribuí
dos entre as instit>. ições de caridade exitente em Macapá. 

Art. 73° - C• Pavilhão da Associação Recreativa 
Maracatu da F::vel~ constitui-se de uma bandeirb de cor 
a~ul com as mesm~ características das favelas, contendo na 
mesma as iniciais c a Associação. 

Art. 74~ - F cam estabelecida$ as cores azul e bran
cas, para as fantasi ~s a serem usadas pelos participantí's 
da Escola-de-Samb.;. àa Associaç-ão, em suas apresentações 
carnavalescas. 

Arll. 759 - N::Js sessões de Assembleias Geral ou da 
Diretoria observar-. e-ão quatro parte a saber: 

a) - abertura da sessão pelo Pr esidente ou seu 
substituto legal: 

bl - leitura ::la Ata Anterior; 

c) - esplanacão da finalidade da reunição; 

d) - concess i o da pa lavra ao sócio ou diretor que 
pretender usá-la, ( esde que seja para tratar nssunto de 
interesse da Assoc:oção. 

Art. 76º - O s sócios menores de 18 ano não poderão 
concorre r a carg<• eletivo. não podendo também usar o 
direito do voto, ne 11 tomar parte em discurssões dos po
deres da entidade, sendo-lhe assegurado o d ireito de 
assistir reuniões, dt·sde que acompanhados de um sócio 
ou diretor por si r esponsável. 

Art. 77º - A Associação Recreativa Maracatu da 
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Favela não se responsabiliza pelas despesas feita por 
qualquer sócio, em seu nome, sem que a mesma esteja 
legalmente autorizada pela Diretor ia. 

Art. 78 º - O Diretor qut> deixar de comparecer 
três (3) reuniões consecutivas sem motivo justificado, será 
considerado renunciante e o Presidente cto setor que a 
pertence, de acordo com a maioria de seus membros, tem 
competência para pr oceaer a nomeação de um sócio para 
sul:'stituí-lo, obedecendo os critcr los especificados neste 

.Esta\. 'Ito. 

Art. 79º - Pela transgressão dos dispositivos dest e 
Estatuto, não sujeitas a penalidades especiais, ficará a 
critério do Presidente da Assembléia Geral a imposição da 
pena. 

Ar t. SOº - O presente Estatuto poderá ser r eformado 
Pm par te ou totalmente no tempo em que deixar de 
preencher sua finalidade, o que deverá ocorrer em sessão 
de Assembléia Geral Extraordinária , legalmente constituída 
e espedalmente convocada para esse fim . 

Art. 81º - O presente Estatuto foi aprovado em 
sessão de Assembléia Geral, rea lizada dia 04 de outubro de 
1973 e en trará em vigor na data de sua put licaçã<• no Diário 
Oficial do Territór io Federal do Amapá, apójj ser re
gistrado no Cartório de Pessoas J urídicas da cidade de 
Maca pá. 

Maca pá, de dezembro de 1973. 

Relatores: 

Jeconias alves de Araújo 

Euclides Campos de Moraes 

Antônio dos Santos Pinheiro 

Walber Damasceno Duarte 

Agro Comunitário Esporte Clu Je 

Fundado em 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(continuação do número anterior) 

Sessão V 

Da admissão, permanência, t ra nsfe rê rtcla e r eadmissão dos 
sócios contribuintes 

Art. 36º - Para ser admit ido como sócio efetiv9, 
deverá o candidato a lém de satisfazer as ~ondições abaixo, 
ter sua proposta aprovada pela Pr-esidência do Agro ou pelo 
Censelho Diretor, quando a critério da presidência a este 
for submetida e: 

a) - P reencher a proposta a ssinando-a de próprio 
punho. 

b) - Atender as condições previstas RQ Art. 5º e 
seus itens. 

c) - Ter mais de dezoito (18) anos de idade. 

d ) - prestar as Informações comple mentares julgadas 
necessárias pelo Con selho Diretor. 

e) - Obrigar-se ao pagamente de jóia e adiantada
mente. a taxa fixa da pelo Conselho Diretor e a provada 
pelo Conselho Delibera tivo. 

f) - apresentar , sendo menor de idade, autorização 
paterna ou do responsável legal para ingresso nos quadros 
juvenis e infantis. 

Art. 37.0 - Federá o Conselho Diretor, em cada caso 
e quando pleiteado, pe rmitir o pagamento da jóia em cotas 
mensais e sucessiva. 

Art. 38.0 
- Ocorrendo atra~o no pagamento de t rês 

(3) prestações mensais da jóia, fica automat icamente cance
lad~ a proposta e o interessado perderá o direito de reem
bolso dos valores pagos, a título de despesas de expediente. 

l - Sócio Efetivo - atleta: 

Art. 39º - Para ser admit ido como soc1o efetivo
atleta . terá o candidato que satisfazer as seguintes condições: 

a) - Encaminha r proj:)ost a ao Conselho Diretor, atra
v és do Departamento que será vinculad0 e atleta. 

b) - Atender as eondições previstas no Art. 5.o. 

c) - Ter mais de dezoito (18) a nos de idade e pare
Ct!r fa vorável do Depar tamento competente, quanto aos 
requisitos físicos e aptidão para o esporte que pretenda 
prat icar. 

d l - Prestar informações complemEmtares julgadas 
ne4!essárias pelo Conse lho Diretor. 

e ) - Apresentar autorização paterna ou do responsá
vel legal , qNando menor de idade. 

Art. 40~ - O s(lcio efetivo-atle ta fica dispensado do 
p agamento da jóia e mensalidades enquanto em atividades. 
ou quando por suas individuais de economia, regime esco
lar ou outras, a juízo do Conselho Diretor, não lhe seja 
p ermitido preencher as obrigações, direitos e outras pres
crições estat uárias. 

Art . 41º - Serão excluídos do quadro de sócios efe
tivo- :J tletas por um Conselho Diretor ou proposta apresen
tada pelo Diretor do Departamento a que esta vinculado, 
aqueles que: 

a) - Não confirmarem os requisitos de capacidade 
técnica. 

b) - Perder em a eficiência esportiva e não se mos
trarem empenhados, nas disputas em que tomem parte. 

c) - Não satisfazerem as exigências de ass iduidade 
nos exercícios regulamentar es. 

d) - Cometerem falta grave ou ind isciplina prejudi
cial aos interesses do clube. 

e) - Negar-se competir contra qualquer adversário 
ou clube. 

2 - Sócio Juvenil. 

Art. 42~ - P ara ser admitidQ como sócio juvenil, 
deverá o candidato satisfazer as condições previstas nos 
artigos 36º , 37!1, 3Bç e seus itens deste Estatuto e: 

a) - Apr esentar a utorização do pai ou r esponsável; 

b) - Ter mais de quinze (15) anos e menos de 
dezoito (1 8) anos de idade. 

Art. 43º - O sócio juvenil gozará d~ todos os d irei
tos do sócio efetivo. a ssim como, sofrerá todas as penali
dades Jõ!revistas para os adultos. 

3 - Sócio Juvenil - atleta . 

Art. 44.0 - Para ser admitido como sócio j uven il
atleta, deverá o candidato te r as mesmas condições previs
tas neste Estatuto e: 

a) - ser maior de quinze (15) e menor de dezCOlito 
(I B) anos de idade; 

b) - apresentar autor ização do pai ou responsável 
legal. 

Art. 45.0 
- Os sócios juvenil e juvenil-atleta , está 

incurso também , nos-artigos 39.0 , 40.0 , 41.0 e seus itens. ' 

4 - Sócio Infantil . 

Art. 46 ~ - Para ser admitido como socw infant il, 
deverá o candidato ter mais de sete (7) e menos de quinze 
(1 5) anos de idade e: 

a) - ter sua p roposta aprovada pelo Conselho Diretor; 

b) - satisfazer as condições prevlstas nos artigos 
36.0 , 37.0

, 38.0 e 43.0 e seus itens. 

~ - Sócio In fantil-atleta. 

Art. 47 º - Para ser admitido na classe 'de sGcio in
fantil-atleta. d everá o candidato ter as cendições previstas 
n este Estatuto e: 

a ) - ter mais de sete (7) e menos de quinze (15) 
a nos de idade; 

b) - gozará das vantagens previstas no Art . 272; 
c) - satisfazer as cendiqões dir imidas no Art. 5q. 

Art. 48º - Os sócios efetivos-atlet as, juvenis-atletas 
e infantis-atletas, estão sujeit a s as penalidades pr evistas no 
Art. 41 º, letras a, b, c, d, e. 

6 - Sócio Itinerante. 
Art. 49º - Para ser admitido como socJO itinerante, 

dever á o candidato ter sua proposta aprovada pelo (;onse
lho Diretor ~ satisfazer as seguintes condições: 

• 
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a) - ser a presentado por um sócio proprietário; 

b) - não residir nesta vila de Fazendinha ou cidade 
de Macapá Capital do Território Federa l da Amapfl; 

c) - preencher a propost"l assinando-a de próprio 
punho; 

d) - atender as condições previstas no El rt. 5º: 

e) - ter mais de dezoito (18) anos de idade; 

f) - obrigar-se ao pagamento da jóia e da anuidade 
fixada pelo Conselho Diretor: 

g) - prestar infGrm:jções compl ementares julgadas 
n ecessárias pelo Conselho Diretor. 

Art. 50° - Os sócios intinerante são aqueles que em 
suas eventua1s permanêneias nesta Vila ou na capital do 
Território do Amapá, te rão os mesmos direitos e deveres de 
sócios efetivos, executados o de votar e ser v otado. 

Art. 51° - O sócio itinerante que passar a residir 
nesta Vila 0u na ciàade de Macapá, pe rderá o direito de 
permanecer nesta categor ia. 

Art. 522 - O sócio itinerante que permõmacer por mais 
de três (3) anos nessa cateJor ia, fixando r esidéneia nesta 
vila ou na eidade de Ma..; apá , poderá transferir-se para o 
quadro d~ efetivos, desde que não, t enha sofrid& punição, 
bastando para isso o pagarr.ento de 5!J% do volor da jói"', 
obser vadas as demais exigi ncias do Art. 362. 

Art. 532 - O quadro de itinerantes será Gomposto de 
cincoenta (50) sócios 

Sessão VI 

Das pessaas e família. 

Art. 54º - Para efeitos Esta tutários e de freqüência, 
será consideraào como família do sócio, as pessoas do sexo 
feminino nas seguintes condiçõe s: 

a) - esposa, mãe, e quando soltei ras , irmãs, filhas e 
enteadas; 

bJ - irmãos, fllhas, noras, enteados e sogras que 
v ivam sob a dependência moral e econômica do sócio, se 
disquitados ou viúva!!. 

Art. 55° - Os filhos maiores de dezessete anos e 
seis meses, do sexo mascL-lino, não serão censlderados 
como pessoas da familia do sócio e para gozar dos direitos 
sociais, terá de associa r-se ao clube. 

Art. 56° - Para admissão de pessoa da família do 
sócio no quadro social do AGRO, é preciso: 

a) - apresentar solicitação por escrito feita pelo 
sócio responsável; 

t:l ) - que s candidatos preencha as condições pre
vistas no Ar t. 5º. 

Art . 572 - As pessoas da família do sócio referidas 
nos Artigos 54 e 55º, estãc sujeitas aG pagamento da taxa 
de inscr ição proposta pelo Censelho Diretor e aprovada 
pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 58º - A pessoa da família do sócio cuja ins
crição for cancelada a pedido, só poderá ser readmitida 
após seis (6) meses no minimo, da data do cancelamento. 

Sessão VII 

Dos direitos dos sócios. 

Art. 59° - Os sócios gozarão de todas as prerroga
tivas previs tas neste Estatuto e poderã o invocar os seus 
direitos perante os poderes competentes do AGRO 
Comunitário Esporte Clube. 

Art. 60º - É assegurado ao sócio e pessoa de sua 
família quando inscritos, o d ireito de frequentar o AGRO 
e o de comparecer a q ualquer reun iãa desport iva ou sGcial 
por ele promovida, subordinado sempre às normas establ.'
leeidas no Estatuto. 

Art. 61 º - O Conselho Diretor poderá cobrar ingresso 
aos sócios e pesseas da família do sócio, a fim de 
possibilitar a realização das promoções sociais, das compe
tições esportivas e outros empreeneime ntos quando: 

a ) - se t ratar de arregimentação de valores para 
manutenção do clube; 

b) - a promoção acarretar despesas aos cofres do 
clube. 

Art. 62º - O conselho Diretor poderá ceder ocasio
na lmente, as deç.en:lênda sociais do AGRO, m eomo com 
restr ição do ingres ~o do sócio e seus familiares. 

Art. 63º - A sessão da sede social é fei ta mediante 
o pagamento cio aluguel e taxa s, quando se tratar de pro
gramação fllantrópi r:as, ou ql:landc a solicitação for de um 
associado ou associ<1dos. 

Art. 64º - Falecendo o socJO Grande-be nemérito, 
Benemérito !H! B,•nemérito-atleta, serão concedidas à s 
viúvas, todas as rej: :l lias conferidas ao fa lecido excetuado o 
direito de votar e !. ~r votada e a prerrogativa de per tencet" 
aos Conselhos do clube. 

Art. 652 - O sócio-atleta de qualquer categoria que 
atendidas as exigências estatuárias houver perma necido no 
q uadro de atlet as J:·••r mais à.e t rês (3) anos consecutivoJ, 
poderá ser t ransferi jo para outra cat egoria de contribuinte 
sem pagamento de jóia. 

Art. 66º - O sócio contr ibuinte que tenha sefrido 
punição pelo clube, só poder a ser readmitido a crftéri<l d J 
Conselho Diretor. 

Art. 67.0 O sócio infantil ou juvel'lil q ue t iver 
atingido o limite d1• idode na r espectiva categoria, será au
tomatica mente transferido para a categoria lmec. iatament~ 
superior. 

Art. 68º - A readmissão no q uadro de sócios, pn:
cessar-se-á de acordo com as mesmas normas estabelecidas 
par a a admissão de sócios, salvo em casos excepcionais a 
juíze do Conselho Diretor. 

Art. 69.0 
- O sócio desl igado por falta de pagamen

to, só poderá ser readmit ido depois de saldar o seu ·debito 
com o clube. 

Art. 70.0 - O sócio que, em consequencia da reso
lução ou ato da presidência ou do Conselho Di retor, se 
jul gar prejudicado ;em seus di reitos ou entender improce
de nte a penalidade que lhe tenha ~lido aplicada, poderá re
querer a reconside1 ação àessa resolução ou desse nto, sem
pre a quem impós él pe na. 

Art. 71 g - Em caso de ser mantida a pena aplicada , 
o sóeio poderá r eeo•.Ter ao Conselho Deliberativo per es
crit o em termos re ~ pe itosos no prazo de dez (I 0) dias. em 
que tiver conhecimento do ato contados da data em que 
r eceber a comunic .. .;ào. 

Art. 72º - Em nenhuma hipótese poder á o sócio de 
q ualquer categoria. t.razer conv idados à sede soclal nas suas 
p rogramações. sa lvo quando se trata r dos ca sos p revistos 
no Art. 5<!, letras a e b. 

Art. 73~ - A v iúva do sócio que t enha s ido contri
buinte por mais de cinco anos consecutivos, poderá ser 
admitida como sócio, sem a obri~ação do pagamento da jóia, 
se c r equerer até doze (12) meses opós o falecimento do 
mariào. 

Art. 74º - P'r. ra obter comissão ou cancelamento d ~ 
inscrição de pessoa da família, o sóciO não podera estar em 
débito com o clube, o mesmo se tratando para as i n scriçõe ~ . 

Art. 75º - O sócio Efetivo-atleta que fl cor incspaci
t ado de presentar ct•ncurso ao AGRO das conseqüências de 
acidentes ocorridos tm defesa do clube ou do pais. poderá 
ser man tido pelo Ct• nselho Diretol· 110 q uadro de atleta; 
dispensando· o dns obrigações de caráter desportivas. 

Art. 76º - Da r-se-á a concessão prevista no Art. 65°, 
ao sócio efetivo-atleta que tenha atuC~do com destaque em 
defesa do clube dur :mte oit o(B) anes consecuLfvos. desde 
que o reque ra e esteja defendendo as cores de outro clube, 
emdesporto que o AGRO não concorra oficialmente. 

Art . 77º - Será cancelada a concessão prevista nos 
artigos 65º e 76° pelo concelho Diretor. se o atleta benefi
ciado vie r defender as cores de outro clube ern desporto 
que o AGRO concorra oficialmente dentro da mesma entidade. 

Art. 78º - Aos sócios assist e o direito de peil ir con
vocação do Conselho Deliberativo, requerendo-a por escrito 
ao presidente do Ctmselho Diretor, com o n úmero mínimo 
de trinta (3 O) ass inaturas e indicando o objetivo da r euniã o. 

(co:1tinua no próximo número) 


	

