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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0281 de 25 de março de 1974 

O Governador do Território Fepera1 do Amapá no 
uso das atribuições que lhe conferem os itens I, li e VIII, 
do artigo 18, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 
1959, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
1.104/88-GAB., 

R E SOL V E: 

Art. 1 º - A'tera11 o Decreto de 08 di! março de 1968, 
publicado no Diá,.io Oficlõil n°s 770 e 7'7 1 de 12 e 13 de 
março do mesmo &no, qui a pose r tou, nos t ermos dos arti
gos 176 e 178, item I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, João Braga de Farir.s, matrícula n.O 1.777.345, ocupante 
do cargo de Eletrotécnico P-1102.1íi-B, do Quadro de Fun
cionários Públicos do Governo det te Território, para d i cla
l'ar que a aposentadoria deve ser efetivada a pa rtir de 14 
de fevereiro de 1968, com base nos artigos 100, it·~m II, 101, 
alínea «a» e 177, parágrafo 1º, Ja Constituição do Brasil, 
c0m as vantog;ms do artigo 184, item UI, da Lei n.0 1711, 
de 28 de outubro de 1952, torna ro do, em ccmseq Jência, in
subsistentes aos Decretes de 10 de outubr o de 19ti8 e de 30 
dtt janeiro de 1970, publicados nos Diários Ofici'lis de nºs 
1169 e 870, de 10 e 1 I de outubro de 1968 e n2s 1098 e 1099, 
de 05 e Oti de fevereiro de 1970. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentri~o. em Macapá, 25 de março de 
1!174, 85!! da Rtõpúblic:a e 3J !! da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) nº 0282 de 25 de mar §O de 1974 

O Governador do Território Federal jo Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o ar tigo 18, item VIII, 
do Dec;:reto-Lei Federal n.0 411, de 08 de j~ neiro de 1969, e 
tendo em vista til que consta do processo n~ 4.118/68-MI., 

RESOLVE: 

I - Declarar suprimida no Decre to de 26 de julho 
de 1968, que retificou o de aposentadoria. de Raimunda Bar
reto de Oliveira, datado de 22 de fevereiro do mesmo ano, 
a parte que diz: «a contar de 19 de março de 1968», ficando 
ra tificado os demais termos; 

II - tornar sem efeito o Decreto de 29 de dezembro 
de 19í0, publicado no Diário Oficial deste Território de 04 
de janeiro de 1971, que alterou o de retific 1ção de aposen
tadoria de Raimunda Barreto de Oliveira, datado de 26 de 
julho de 1968, publicado no Diário Oficial de 1 e 2 de agosto 
do mesmo ano. 

1174. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 

85.0 da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) nº 0283 de 25 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o q ue cansta do Processo n.0 2836/57-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Tornar sem efeito o Decreto (P) n.0 4041 
de 15 de março de 1973, publicado no Diário Oficial n 2s 
16ul e 1612, de 22 e 23 do mesmo mês e ano, que funda
mentou a aposentadoria da servidora Emilla Del Castilo 
Andrade, ocupante do cargo de Professora do Ensino Pré
Primário e Primário EC-514.11. (Matricula do IP ASE 
1.687.209), do Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, nos termos dos artigoll 101, Item III, parágrafo 
único e 102, item I, alínea «a», da Constituição do Brasil. 

Art. 2.o - Revogadas as disposições em contrário. 

P alácio do Setentriãa, em Matapá, 25 de março de 1974. 

85.o da República e 31.0 da <;riação do Território Fe-
Gieral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) n! 0284 de 25 dli! março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, n a 
uso das atribuições; que lhe são conferidas em J..ei, e tendo 
em vista o que con~ta do PrCDcesso n2 2836/67-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Alterar o Decreto datado de 12 de setem
bro de 1967, publicado no Dário Oficial n2 687, de I ~ do 
mesmo mês e ano, que aposentou, nos termos dos art1gos 
176 e 184, itens H, todos da Lei n2 1711 , de 28 de outubro 
de 1952, Emília Del Castilo Andrade, ocupante do car go de 
Professora do Ensino Pré-Primário e Primário, nível 11, 
(Código EC-514), do Quadro de Funcionários do G~verno 
deste Território, para declarar que a aposentaàor1a ~m 
apreço, dev• ser considerada efetivada com base no a:tJgo 
IOll, item III, parágrafo 1 ~ . combinado com o artigo 101, 1tem 
I, alínea «a,., da Constituição do Brasil, e no cargo de 
Professora do Ensino Pré .. Primário e Primário EC-514.11. 
(Matrícula d9 IPASE - 1.687.209). 

Art. 2.0 - Revggadas as disposiçõu em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 d e março de 
1974, 85.o da República e 31.0 da Criação do Te rritório Fe
deral do Amapil. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) n 2 0331 de 26 de marqo de 1974 

O GovP.rnador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuiqões quo lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 0541/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aposentar no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Terri tório, aprovado pelo Decreto n.0 70.572, 
de 19 de maio de 1972, publicodo no Diário Oficial do dia 
23 do mesms mês • ano, nos termos dos artigos 1 O I, it em III 
e 102, item J, alínea «a», da Con&tituição d o Brasil, o ser
vidor Veridia no Souza, ocupante do cargo de Mestre>, Código 
A-1801.13.A. (Mat. do IPASE - 1.777.450). 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapà, 211 da mariO de 
1974, 85º da H.epública e 31M da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

I 
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(P) nº 0334 de ~6 de marqo de 1974 

O Governador Jo Território Federal do Amapá 11 0 uso 
dns éltri buicC,es que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o qul consta do Processo n° 2915/73-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aposentar no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Território, aprovado pelo Decreto n.0 70.572, 
de 19 de maio de 1972, pub.icado no Diário Oficial do d1a 
23 do· mesmo mês e ano, nos termos do artigo 176, item III, 
combinado com o artigo 181, da LeJ n.• 1711, de 28 de outu
bro de 1952, o servidor Domingos Gil Torres, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Mediç:lo, Código P-1206.6. (Mat rícula 
do IP ASE - 2.071.7915). 

Art. 2° -· Revogarias as dí~posições em contrá rio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de março de 
1974, 85º da República e 312 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) n.0 0335 de 26 de março de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em \'ista o que consta do Processo n• 1035 74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. I o - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, alínea «a>>, da Lei n'! 1711, de 28 de -outubro de 1952, 
o 2.0 Ten. PM Gt-c~lio Santos, do cargo isolado de provi
mento em co•nissão, símbolo B·C, de Delegado de J!'olicia, 
do Quadro de Funcionnrios do Governo deste Território, a 
partir de 1.0 de abril do correntt! ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em l\Iacapá, 26 de março de 1974. 

85º de República e 31Q da Criação do Terdtórlo Fe-
deral do Amapa. 

José Lisboa Freire 
- Govern11dor --

(P) nº 0337 de 26 de marco de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe sàG conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 1035/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Exonerar a pedido, na forma do artigo 75, 

item l, ahnea «a>', da Lei n.0 1711. de 28 de outubro de 

1952, o 2º Ten. PM José Onotonio de Almeida, do cargo 
isolado de pruvime to em comissão, símbolo B-C, dll Dele
gado de Polícia, dCI Quadro de Funcionários do Govern o 
deste Território, a contar de 1 º de abril do corrente ano. 

Art. 22 - Rt voga das as disposições em contrário. 

Palácio do Selentrlão, em Mac::1pá, 26 de marco de 
1974, 85º da Itepúblir.a e 31 º da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

C01nunicado 
:\ Assor.iaçã:> de Crédito e Assistência Rural do 

• Amapá - ACAR -Amapá, camunica aos interessados que 
e si ão abertas as inscrições para o Curso de «Técnico Agrl
cola», na Escola Manoel Barata na cidade de Belém - Es
tado do Pará. 

Os candidatos interessados poderão se inscrever na 
sede da ACAR-AtT'apá, na Rua Leopoldo Machado 1374, no 
horário de Oll às 12 e 14 às 18 horai de 2.8 à 6a. 

O referido ct·.rso destina-se a formação de Técnicos 
Agrícolas nível médio, exigindo-se do candidato o curso 
ginasial completo, serão aceitos candldatoli de Colégios da 
Capital e do Interic.r. 

Macapá, Hl de abril de Hl74. 

Engº Agrg Júlio Armando Horna Cantelli 
Sectet. Executivo Substituto 

MADESA Indústrias Madeireiras 
Santana S . A. 

dE= 

Ata da Assemblé ia Geral Extraordiná ria de 
MA DESA - Indústrias Madeireiras de Santana 
S .A. re.:1lizad11 a0s 20 de mar ço de 1974. 

Aos vinte (20\ dias do mês de março de mil nove
centos e setenta e quatro ( 1974) às dez ( 1 0:00) horas, na 
sede social à Ilha d~ Santana, Município de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, reuniram-se em Assembléia Gé
ral Extraordinária os ac ionistas de MADESA - Indús trias 
Madeireiras de San ,a na S.A. repreaentando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica pelas assinaturas cons
tantes do livro prótJrio. Havendo, pois, número legal para 
a reunião, assumiu a Presidênaia dos trabalh~s na confor
midade do Art. 12 dos Estatutos, o Diretor-Presidente da 
sociedade, acionista Kjeld Torben Andersen, q ue convidou 
o acionista José Va lle Martim para Secretário. Constituída 
a Mesa, o senhor P residente declarou instalada a A5sem
bléia, que fora convocada por Edltais publicados no Di á rio 
Oficial de Território Feder al do Amapá nos dias 5/6, 7/8 e 
11 de março e semanário <<NOVO AMAPÁ• nos dias 9/3 e 
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16/3, do mesmo mês cujo teor é o seguinte: xYIADElSA - Indús
trias Madeireiras de Santana S.A. - CGC-MF-05.975.826/0001-
Assembléia Geral Extraordinária. Convocação. - Pelo pre
sente, na form:a dos E'ltaLutos e da legislação em vigor, 
ficam com·ocado3 os srs. Acionistas da MADESA - Indús
trias MJdeirelras de Smt·ma S.A., para se reunirem em 
Assembléia Gual Extraordinál'ia, a se reall~ar em a sede 
social, na ilha de .~hnbana, Mu:1lcípio de Ma.::ap!l, Território 
Federal do Amapá, em o pdxlmo dia 20 de m lrÇO do cor
rente ano, às dez (1 0:00) hor·a~. para o fim de delibe rarem 
sobre a seguinte Ot·dem do Dia: a) Aum~nto de Capital 
sociu l para Cr$ 5.0'n560,5Cl mediante a apropriação de cré
ditos de acionistas no valo r de Cr$ 97.560,00. b) Alteraqão 
dos artigos 42 do Capítulo H, e 17º do Capítulo VI, dos 
Estatutos sociais. c J O que ocorrer. Ilha de Santana, Maca
pá, Iº de m'lrço de 1974. Kjeld Torben Aniersen Dit·etor
Presidente». O senho r Presidente esclarect u aos presentes 
que a publicação do Edital se f•zera sonente por duas 
vezes no jorn:d «NOVO A\1APA ~ por aóstluta impossibili
dade de o ser por três vezes, em virtude de esse semana
rio, único jornal que se publica no Território, além do 
Diário Oficial, só circular aos sábados o qut> acarreta 
acúmulo de matéria e impediu a publicação pelo número 
legal. Esclarecia ainda a Casa de que tal fato não era im
peditivo da reunião, tanto mais quanto se enconLrava pre
sente a totalidade de acionistas e, portsnto, cem por cento 
(100° 01 do capital social com direito de voto, circunstância 
que permiti ria até mesrno a reunião sem convocação prévia, 
conforme pacífica jurisprudência e inúme ras decisões de 
diversas Juntas Comerciais, notadament·~ de São Paulo 
e Guanabara. C®ntudo, se algum dos acion stas o desejasse, 
encerraria os trabalhos se assim aprovasse o plenário. 
Todos os acionista!;, cada um por sua vez, declararam tet· 
pleno conhecimento da matéria a tratar, aceitando a convoca
ção como fora feita e dec idiram, unanimente, manter reunida 
a Assembléia para prosEegJimento dos trabalhos. Diante 
dessa manifestação, o senhor Presidente determinou fossem 
lidos em voz alta a PropJsta da Diretoria e o Parecer do 
Con~elo Fiscal, ass im redigidos: «Proposta da Diretoria -
Senhores acionistas: A Dketoria - àe MADESA - Indús
t r iais Madei re iras de Santana S. A., considera:1do estar 
integralizado totalmente o c:;~pital social de cinco milhões de 
cruzE?iro 15.000,00), mas sentindo a necessidade de atua
llzá-lo, propõe sua elevação para cinco milhões e noventa e 
sete mil e quinhentos e sessenta cruzeiros !Cr$ 5.097.560,00), 
a ser realizado integralmente com a incorporação do crédito 
da acionista . Este Asiático Comércio e Indústri.l S.A. no 
valor de noventa e sete mil quinhentos e sessentJ cruzeiros 
(Cr$ 97,560,00), conforme tudo consta da contabllidade da 
companhia. Se tal aumento for aprovado, então o artigo 4.0 

passar ia a ter a seguinte redação: «Artigo 4.o - O capital 
social é de Gr$ 5.097.560,00 (cinco milhões e noventa e sete 
mil e quinhentos e sessenta cruzeiros), dividido em 5.097.560 
(cinco milhões e noventa e sete mil e quihentos e sessenta) 
de ações ordinárias nominativas, no valor no ·ninal rie Cr$1,00 
!hum cruzeiro) cada uma. • Igualmente é a ·onselhável que 
se altere o disposto no artigo 17.0 dos E9tatutos, aumentan-
do-se o prazo de três (3) ano;; nele deterrr !nado para dez 
(lll) anos. Se a sugestão merecer acolhimento da parte dos 
senhores acionistas tal artiiO passaria a ter a seguinte 
redação: «Artigo 17.0 

- As despesas necessárias à instala
ção da sociedade, não excedentes de to% do valor do capi
tal ~oeir..l, figurado no ativo, inscrevendo-se nas despesas 
gerais para o fim de serem amortizadas nos dez (lO) primei· 
ros exercícios sociais.» A Diretoria se coloca ao dispor dos 
senhores acionistas para esclarec imentos adlcionais e espera 
ver sua proposta aprovada pela Assembléia. Ilha de Santana, 
Macapa, 19 de fevereiro de 1974. (a) Kjeld Torben Andersen, 
Diretor-Presidente. «Par~ccr do Conse1'1o Fiscal. Os 
abaixo-assinados membros e[otivos d o Com e lho Fiscal de 
MADESA - Indústrias :\!adeireirns de Santana S.A. tendo 
estudado a proposta da Diretoria, datada d e 19 de fevereiro 
de 1974; que pretende a elevação do capital social de cinco 
milhões de cruzeiros, (Cr$ 5.000.0011,00), já totalmente inte
gralizado, para cinco milhões e noventa e sete mil e qui-
nhentos e sessenta cruzeiros, ( Cr$5.o97.56o.oo), a ser integral
mente realizado c·om a incorporação do créJito da acionista 
Este Asiático Comércio e Indústria S.A. no valor de noven-
ta e sete mil e quinhentos e sessenca cruzeiros, (Cr$97.560,00), 
ao capital da sociedade, e bem assim a consequente e 
necessária a lteração do artigo 4.o dos Estatutos, são de 
parecer que deve ~er aceita a sugestão da Diretoria. P or 
Igual se manifestam favo rã v eis à alteração do artigo 179 , 
aumentando-se o prazo nele referido de três (3) para dez 
(10) anos. Destarte, unanimente o Conselho F iscal recomen
da aprovação integral da proposta, nos termos em que é 
feita. Ilha de Santana, Macapá, 22 de fever~iro de 1974. (aa) 
J osé Tavares ·Filho. Svend Erik Nielsen. Celso Silva Pon
tes. «A seguir o senhor Presidente esclareceu aos presen- I 
tes que, quanto à propoita, a Este Asiático C<..mércio e 
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Indús tria. S.A. hlvia previamente autoriz.ado a incorporação 
de seu crédito ao capila l social. O senhor Presidente lem
brou, então, que legalmente os demais acionista tinham 
dire ito preterenclal para subscrever proporcionalmente as 
ações oriundas do aumento proposto no a rtigo 111 do De
creto-Lei n·0 2.627/40. Porisso deveria, se aprovada a pro· 
posta, ainda na forma da lei, not ifica- los para q ue pudes
sem se man isfestar sobre a preferência, no prazo legal. 
Todos os demais acionistas, na oportunidade, cada um por 
sua vez, pediram a palavr'l e expressamente declararam que 
r enunciavam para todos os fins e efeitos legais ao dire i
to prefe renc ial de subscrever as novas ações, na propor
ç.io das ações que já possuem, pelo que dispensavam o 
prazo a lei que lhes assegura para se manifesta rem. Diante 
do que, o senhor Presidente declarou aberta a discução 
sobre a proposta da Diretoria. Como ninguém se manifes
tane, o senhor Presidente encerrou a discussão e submeteu 
a proposta da Direto ria à votação, verificando-se sua apro
vação por unanimidade. O senhor presidente declarou, 
então, que, diante da manifestação soberana da Assembléia 
o capital social ficava elevado para c inco milhões e noven
ta e sete mil quinhentos e sessenta cruzeir os, (Cr$ 5.097.560, 
OOl, e os artigos oi2 e 172 dos Esta tutos sociais passam a 
vigorar com a seguint•e redação: Artigo 4.0 

- O capital 
social é de Cr$ 5.097.560,00 (cinco milhõe s e noventa e se
te mil e quinhentos e sessenta cruzeiros), dividido em 
5.097.560 (cinco milhões e noventa e sete mil e quinhentos e 
sessenta) de ações ordillárias nominativas, no valor nominal 
de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro} cada uma «Artigo 17º - As 
despesas necess:irias à instalação da sociedade, não exce
dente de lO% do valor do capital social, figurarão no At ivo, 
inserevendo-se nas despesas gerais para o fim de serem amor
tizadas nos dez (10) primeiros exercicios sociais. A seguir, 
o senhor Presidente declarou que a sessão fi caria sus
p ensa pelo tempo necessár)o ao preparo do Boletim de 
subscrição das ações referentes ao aumento de capital que 
acabara de ser aprovado pela Assembléia e que poderia 
desde logo ser assinado pela Acionista Este Asiático Co
mércio e Indústria S.A. face à manifestação dos demais 
acionistas, que haviam expressamente renunciado ao prazo 
e à prefe rência a essa subsC'rição. Reabertos os trabalhos, 
o senhor Presidente esclareceu que o Boletim de subscri
ção de noventa e sete mil quinhentas e sessenta (97.560) 
ações ordinárias nominativas, no valor de hum cruzeiros 
(Cr$ 1,00 ), cada ação totalizando, pois, noventa e sete mil 
quinhentos e sessenta cruzeiro (Cr$ 97.560,00), havia sido 
devidamente assinado pe'" subscrição Este Asiático Co
mé rcio e Indústria S.A., ficando tais ações inteiramente 
pagaP pela Incorporação do crédito da subscritora de mes
mo valor à conta de capital. Os senhor es acionistas una
nimemente homologaram o aumento de capital, aprovando o 
Bolebim de subscrição, que lhe estava sendo exibido na
quele momento e que fica fazendo parte integrante desta 
Ata, e bem assim de terminaram q ue a Diretoria Imediata
mente procedesse às opera(iÕes contábeis necessárias para 
cumprimento das decisões assumidas pela Assembléia. O 
senhor Presidente esclareceu à Casa que a Ordem do Dia 
havia sido esgotad8, colocando, então, a palavra à dispo· 
s ição de quem a quizesse usa r. Como ninguém a solici
tasse, o senhor Presidente deu por encerrades os traba
lho~. mandando, para constar , lavrar a presente Ata, que 
d epois de lida e a provada, vai ass inada por mim, Secretário, 
pelo senhor Pr esidente e por todos os acionistas presentes. 
Ilha de Santana, Macapá, 2ll de março de 1974. (aa) José 
Valle Marbins, Secretário. Kjeld Torben Andersen, P resi
dente da Mesa. Este Asiático Comércio e Indústria S.A. 
Kjeld Torben Andersen, Diretor-Presidente. Gunnar 
Henningsen. José Valle Martins. P eter Henning Jobansson. 
Christhm BjCJdstrup Andreasen. José Carlos da Silva. 
Kjeld Torben Andersen. 

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro pró
prio de fls. 2 a 4 vl:'rso. 

Ilha de Santana, Macapá, 20 de março de 1974. 

José Valle Martins 
Secretário 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0!30 
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~.1.\DES.<\ .. iaadáastrrias itladelreira§ de Santana S .. t\. 

CGC. - MF. - 05.975.826/0001 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

BOLETIM PARTICULAR DE SUBSCRIÇÃO do capital de Cr$ 97.560,00 (Noventa e sete 
mil e quinhentos e ses.enta cruzeiros) dividido em 97.560 (noventa e sete mil e quinhentos e sessenta) 
açoes ordinárias nomim•tivas, no \·alor nominal de Or$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, integralizadas com 
a incorporação de créd,to da acionista Este Asiático Comércio e ]ndústria S.A., autorizada e aprovada por 
Assembléia Geral Extraordinália desta data. 

N°. de , I 

Ordem Nacionalidade Subscritor Cl G. C. Endereço 
Ações 

Subscritas 

Total 

Das Entradas 

1 Este Asiático Brasileira 
Comércio e 
Indústria S.A. 

Kjeld Torben Andcrsen I 
Dir. Presidente 

61.585.931/005 R. Frei Gas
par, 22 - 6°. 
andar - Conj 
63/4 - Sat los 
- SP. 

97.560 Cr$ 97.560,00 

___________________ !_ --------7~~------------~------------~------------· -· ___________ ___ 
Ilha de Santana, Macapá, 20 de março de 1974. 

José Valle Martins 
Secretário 

----------------------·---------------------·~-------------------Estatuto da Casa da Amizade 
(Cont. do número anterior) 

b) apresentar à P residente da Associação, e ~e neces· 
sarw à Diretoria e à Asse 1bléia Gere.!, parecer escrito 
sobre o movimento finance ro no fim do cxerdcio. 

c) dar parecer sobre <:S Balancetes mensais apresenta
dos peJa tesouraria; 

d) opinar sobre qualq ter ·matéria financeira submeti
da ao seu exarr.e pela Pres 'dente da Associação; 

e) aprovar a proposta arçamentária da Receita e da 
Dipesa; 

f) fiscalizar a execução orçamentúria; 

g) opinar sobre a compra ou alin!:'ação dos bens 
lmóyeis; 

h) dar e receber denúncia contra qualquer membro 
da Associa~·iio que u esteja prejudicando em seu Prtrimônio; 

i) r equerer, a Presidente da Associação que não po
derá negar a eonvocm:kio da Asembléia Geral, quando tiver 
que demonstrar ir:egularidad.!s verificadas na Administração, 
desde não tenha a Presidente tomado as providências 
compatí\·~is; 

j) apresentar a Asserr bléia Geral parecer anual sobre 
o movimen,o econômico fin .. ncciro e Administradvo; 

(Çont. no próximo número) 

Agro Comunitátio Esporte Clube 
Fundado em 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

tCont. do número anterior) 

Sessfio V 

Dos Vice-Pre!iàente 

A~t. 149º - São atribuições dos Vh:e-presidentes, na 
ordem estabelecida no pará!{ra f o segundo da Art. 119.0 , re
preS(·ntnr o presidente em tudo que ~e r elacione com o seu 
Departamento. 

Art. 150º - Cabe ao: 

1 - Vice-presidente Administrativo, a administração 
do clube em seus diversos setores, especialmente os servi
ço~ de secretaria. expud!entc. comunicações e compras; 

2 - Vice-pre t.i j ente de Desportos amadores, a Edu
cação fís ica e deiportos amadores em todas a~ modalidades, 
coordenand0 as iniciativas e realiza~:ões; 

3 - Vlci>-pre ··ldente de Finanças, as finanças, econo
rria, prevlsõeB orçamentárias, aplicação de dotações e cré 
d. to!; extraord inário.-; 

4 - Vlce-pre ddente Social, a s atividades soc1a1s. ar
tísticas educativas coordenando e zelando pela sua execução; 

5 - Vice-preJide.1te do Patrimônio, o patrimônio e a 
conservaçíio dos bens móveis e imóveis do AGRO; 

6 - Viee-preJide·tte de Publicidade, a publicidades e 
propaganda de toda a vida do clube, seus programas e 
boletins; 

7 - Vi~e-presid1mte dos Serviços Médicos, t udo que 
disser respeito a servi!' ao atendimento médico do clube. 

(Continua no próximo número) 

Estatuto da .-~ssociação 13 de Setembro 
Esporte Clube 

(Continuação do número anterior) 

§ 4.0 - São Contribuintes todos aqueles que aceitos 
pela Diretoria, cont1 ibuirem com as mensalidades e taxa:! 
em vigor. 

§ 52 - São Dependentes, a esposl!, asredentes e 
descedentes feminin·:•s e enteadas, quand() solteiras e viúvas 
lrmães, cunha:tas e sobrinhas que vivam sob sua moral e 
economia. Descedentes masculines até dezoito anos. 

§ 69 - Cada dependente da familla do sócio, pan: 
gozo de frequência , deverá preencher e manter os mesmos 
requisitos necessários à condiqão de !!Ócio. 

§ 7.0 - São proprietários, os que integralizarem o 
capital de Cr$500,00 (qu inhentos Cruzeiros), de uma só vez 
ou em ações nomtm;tivas de Cr$ 100,00 (cem cruzerlros). 
até atingir o valor do título de propriedade acima 
especificado. 

§ 7.0 - São atletas, os que representarem a as socia
qão em competições oficiais. 

Art. 6.0 - Sul GJrdlna r·se-á admissão dos sócios a 
apresentação de proJ;·JSta devidamente preenchida e endossada 
por um associado e ~om as necessárlais informações pela 
comissão de sindicância. 

(Continua no próximo númctro) 


	

