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Secretaria de Obras Públicas 

Extrato d f: Instrumento Contt~atual 

(Artigo n.0 54 do Decreto n12 73.140) 

Instrumento - Contrato de empreithda n.0 

035/ 78-SOP (Processo n2 1/ 01674/78-SOP). 

Partes - Governo do Território Federal do 
Amapá e a fi.rma Transportadora São J osé Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de transpor
te de material de jazida (laterita) para revesti
mento primário de 9 (nove) quilômetros da Rodovia 
BR-1~6/Rodovla Duque de Caxias. 

Prazo - O presente contiato entrará em vi
gor da data de sua assinatura pelas partes contra
tantes e dai, contados 18 (dezeito) dias consecuti
vos e improrrogável. 

Dotaçifo ~ Valor - Pela execução dos serviços 
previstos a Contratante pagará à Cont~:atada a im
portância de Or$ 81.000.00 (ottenta e um mil cruzei
ros}, de acordo com a proposta apresentada e aceita, 
ocorrendo as des pesas por conta dos Fecursos ISTR 
(Imposto Sobre Serviços de Transporte Rodoviário), 
Programa 07395311.357, Ca·t . Econ. 4110.00, confor
me Nota de empenho n2 1.499,de 15.12.r78. 

Fundamento do Contrato - O presente con
tr-ato decorre de homologação pelo Exmo. Snr. Go
vernador, exarados às fls. 42 do processo 1/01 67'4/ 
78-SOP, basfado no art . . 126 do Der.reto Lei 200 e, 
especificamente, o Decreto 73.140/'! 3, 

Ma<!Bpã, Q•2 de dezerr.bro de 1978 

Engº Douglas Lobato Lopes 
SeQretário de Obras Públicas Substitu~o 

Francisco Rodrigues dos Santos 
Responsável pela Contratada 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, reali
zada em 15 de dezembro de 1978. 

- Aos quinze dias do mês de dezembro do 
ano cie hum mil novecento~ e setenta e oito, às 
10:00 (d ez) horas, r eUiniram-se em prirneirll convo
cação, na sede social da Empresa, na Avenida Pa-
dr~ Júli,n Maria Lom baetd, n. 1900, nesta cidade 
de Macapá, capital do Território FPderal do Ama

'li;;;.;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii õõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõilr pá, em Assem b 1 é ia Geral Extraordinária , os a c i o-
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Te:ritório Federal do Amapá 
• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua CAndido Mendes sfnP - · Macapá - T. F. A. 

TELEI ONES: 
Gabirete do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRJNDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual. . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual .. , ..... . 
Semestral .... . . . . .. . 

Cr$.500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: ~umenta cinco cruzeiro~ 

nistas da Companhia de Eletricidar:le do Amapá --· 
CEA, prt>sentes mais de rio~s terços do capital so
cial com direito a vot o, con~ tatado pelas assinlatu
ras do Livro de Presença, na forma da leg isl>l ç ão 
V'ignn t:e. Verificada a existência do qu orum 1,- gal, o 
Presidente do Conselho de Adm inistração e, cumw
lativamente, President e da Comr a nhi:a , senhor Jo
sé Marcos Bezerra Cavalcanti, declarou instalada a 
1'tssembté}a Geral Extr-aordinár ia e passru a pre'"
sidí-la, convidando o funcionário André Luiz Rangel 
Gomes da Si·lva para S P<cretário e o sr. Go verna
dor, Acioni sta Majoritário, para. juntamente com o 
Pr..esidente e o Secretário, comporem a Mesa·. 
Constituída a Mesa. o Pre~ i de nte declarou que a 
finalidadt da Assem bléioll constava do anúncio de 
convocação publicado no Diário Oficial do Territó
ri o de n. 0 s 285!j, 2856 e 2857. res.pecttvamente, de 
20/ 11/ 78,21 /1 1/78 e 22/11 j7'8, e no jornal «Ü Es
tado do Pará», de n.0 s 17.688. 17.690 e 17.692, res
pectic,.~amente, de 20/11/78, 22/ 11 /78 e 24/ ll / 73, 
anúncio esse que foi lido aos presentes pelo Seore
hTio e quP. a·presenta v-a a seguinte ordem do Dia: 
«Edital de Convocação - Asse•m bl~ia Geral Extra
ordinária - Ficam convidados o's Senh ore 10 a:cio
nistas !J se reu:1ire m em Assembléia GeP.al Extra-
ordtnárirà na sede da S.odedadE' , na A venrda Padre 
Jü\io Maria Lombaet1d, n . 1900, n E> sta cidade de 
Mlacapá, às 10:00 ('d~z) horas do dia 15 de dezE' m
bro de 1978, p~·ra deliberar em sob re a seguinte 
Orde-m do Dia: a) - aum~nto d o capit al social; 
b) - alteração do a'r t. 5° dlo F.st at ·: tf) Sooia•; c)
outros assuntos de interesse da Sodedade. Macapâ, 
03 de n ovembro de 1978. J osé Macas Bezélrra Ca
valca nti - Presidente». Em seguida, passou ao As
sembléia a deliberar sobre os i.h n s a e b do Erli!
tal-aumento do capital social e alteração do art. 5.0 , 

do Estatuto Social - d eterminando o Pnes+dente 
ao 3ecretário que procedesse à teHura da Proposta 
da Dirretoria, dos Parecef\eS do Conselho Filsca~ e 
do Conselho de Administração e da ResoluQão n . 
56/78. de 1.0 de dezembro de 1978, da Inspetoria 
Ge ral de Finanças do Ministério da Faunia, feita nols 
t ermos que se seguem: «Propost'r. da Diretonia. Of. n. 
214/78-PRE, de l~/11/78. Do Presidtnte da Com .. 
panhia de Eletricidade do Amapá - CEAI. Aos: 
Srs. Membros do Conselho Fi'scal. Assunto: Pro
posta de aumeato de capital e alteração do Esta· 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centfmetro pvr eoluna CrS 20,úu 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,09 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diaio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

e!FiCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSlNATURAS - Capital, Municípios e outroa 
estados em qualquer época . 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal pan 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturhs vencidas poderllo ser suspenslls 
sem aviso prévio. 

- Este Diflrio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapll em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

tuto SQcial. Renerêndas. a) - Ld n:.0 6.404, de 
15/12/ 76, art. 163.0 it em l!II; b) - Estatuto Social, 
art. 35.0, item lii. e art. 17.0 , i tem XIII. Anexos: 
I - Quadro Demonstrativo da ca pitalizacão de 
recursos e reservas; II - Relação ca ccrnposiç.ão 
do 0'8püal Social e ser subscdto na AGE -
15/ 12/ 78. l. Se.rvimo-nos do prest> nte para. submeter 
à a pre:dação dos Srs. Membros do Conselho Fi.l"cs l, 
a sl'guinte Proposta: de aumento de capital e 
alter.ação do Estatuto Social, assuntos que sl' rão 
levad os à deliberação e votação c' a Ass embléia 
Geral Extraordinária. coFlvocF>da pa~~'"a o dia 15 da 
dezE-mbro vindouro. 2. Propõe a Diretoria o au
mento do Capital Social, rie Cr-$-182.867.915,00 
(cento e o:ttenta e dois milhões, oitocentos e 
sessenta e s':!te mil, noveoentos e quinze crUZf'iros) 
par a Or$-230 342.631,00 (duzentos t> trinta milhões, 
tmezentos e quara nta e do's mil, seiscentos t> 

trinta e hu m c ruzeircs), sendo o acréscimo de 
Cr$-47 .474.7 16,00 (qmrenta e set e milhões, quatro
ce•nos e setenta e quatro mil . setecentos e de.zesseis 
cruzei r-os) re"ll lizcdo da. foima constante do quadro 
demonstrativo e nelação anexos, converkndo-Ee 
essa dr~e renç.a , prcveniente do aument o, em ações 
ord~ná rh> s nominativas. 3. Aduzimos que, se esta 
Proposta for aprovada, o art. 5.0 , do IDstr;tuto 
Social, dPve rá ser a !ter ado. passando a ter a se
guinte redA çãQ: Art. 5.0 - O capital socia1 é de 
Cr$-230. 342 . 6~ I ,00 (duzentos e trinta milhões, tre
zentds e quarenta e dois mil, s~iscentos e trinta e 
hum cruze,i ros), repres entado por 230.~42.631 ações 
ord-inári-as nrOminativ·as, no valor nomins!l de 
Cr$-1,00 (hum cruzeiro)». 4. Propõe ainda a Di
retoria-, a retificação do ar>t. 5°, d o Estatuto Social , 
resultante d o aumento de ca·oítal subscrito na 
Assembléia Geral Ext.raord inérie: de 28/ 04/ 978, no 
valor destse capital, de Cr$-1 tJ2.865.9 l 5,00 (cE'nto e 
oiotenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e 
cinco mil, novecentos e quinze cruzeiros) para 
Cr$-I 82.867.!H5,00 (cen to e oitenta e dois milhões , 
oitocentos e ses')enta e setE> mil, novecentos e 
quinze cruzeiros). 5. No emejf', J'enovarnos aos 
dign os iv'Iembros do Conselho Fiscal, nos sos prç 
testos de elevada r"nsideração e particular apreço. 
José Marcos Bez€·rra Ca valcanti - Presidlel'Jitt: ». 
<<Parecer do Conselho Fiscal - Per ser absol,uta
ment<e legal e a tender aos interesses da Empresa, 
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os Membros do Conselho Fiscal Eão de pa- J os'é Carlos Soa'res Freire - Secretario-Geral do 
recer que a PPoposta da D~retoria de aumento Minlistério da F'8zenda - Porta~ia Ministerial n. 
do Capit'al Social, de Cr$-182.867.915,00 (cento 300/75. Min.istério da F~zenda -Secretaria-Geral 
e oHenta e dois milhões, oitocH)tos e ses!ienta - em 01 de dezembro ~ 1978 •. Terminada d lei-
e sete mil, novecent-os e quinze cruzei- tura dos documentos acima citados, foi1 a matéria 
ros) para Cr$ 230.:i42. 631,00 (duzentos e trinta submetida à delib eração e votação da Alssembléia, 
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscen- tendo sido aprovada por unanimidade-. Em pros-
tos e trinta e hum cruzeiros), b em como a alt( r a- seguimento, passou a Assembléia- a deliberar sobre 
ções e :-etificação do art. 5º do Estotuto Sot:ial seja a letra C do Edital - outros assuntos d'e interes~e 
acolhida e aprovadada p ela Assembléia Geral Ex- da Sociedade - m ome-nto em que o Presidente 
Oraordinário, a ser realizada no dia 15 de dezem- esclareeetu sobre as Propostas a serem epresenta-
bro de t978. Macapá, 17 de novembro de 1978 . daiS p t la Diretoria e pelo Sr. Governador, scionis-
(as) Nylma Leonor Passos da Cunha - M embro, ta m ajoritário. Então, propôs a Diretoria que a As-
Cieiton Figueiredo de Azevedo - Membro, Heitor sembl ~ ia autorizasse a al ienação, em prinGipio m t -
Azevedo Picanço - :viembro '' · Parecer do Conse- diante concorrência pública P de preferência a ven-
lho de Administração - P or. ser absclutarnente da a uma outra concessionária de energia elétrica, 
I gal e atender aos loterefses da Empresa, os Mem- das m áqutnas que integrava m a de satiV'Iada usinP.· 
bru do Conselho de Adminbtr<:oção deliberam t>~rm~ létrica « ~rec:idente Gosta e Silva~, sendo :l 
manifestar-se favoravelmente à Proposta ds Dire- (duas) de fabricação Fairbanks Morse e 3 (três) de 
toria, já aprovada pelo Conselho Fiscel, sobre o fabricação MWM. Em seguida, o Sr. Governador 
aumento do Capital Social. passando de Cr$ . . . . propôs que seja r eferendada pela Asscmbléa a coon-
182.867.9 l!j,00 (cento e oitenta e dois milhões, oi- aessão da Grabificação autor·izada pelo acionista 
tocntos e ses~enta e sete mil, novecentos e quinze majoritário, nos t ermos do ofício n . 202/78-PRE, de 
cruzeiros) para Cr$ :!30.H2.63l,(J0 (d uzentos e tP)n- 27/10/78, e que sejam .homologados, refersndando-os , 
ta milhões, trezentos e quart' nta e do)s mil, seiscen- os valores dos h on orários da Diretoria, nos termos 
tos e trinta e hum cruzeiros), bem como a altera- do ofício n . 243/78-PRE, de 12/ 12/ 78, conforme des -
ção e retificação do art. 52 do Estatuto Social, no pacho do mesmo acionish rr.ajoritádo . ,qubmetidss 
sentido d e se'r submetida à delibera ç&o e voteçãQ as propost as à deliberação e votação da Assembléia, 
da Assembléia Ge ral Extrtwrdinárib, a ser realiza- foram todas aprovada!<. Nada mais havPnda a tra-
da 00 dia 15 dP dez~.:mbro de 1978. Macapá. 17 de ter, foi en~errada a folha rle n . 125, do Livro de 
novembro de 1978. (as} José Marcos Bezerra Ca- Presença, e suspensa a ses~ão pelo tempo necessário 
valcanti _ Presid~nte, Laurindo dos Santos B anha à lavratura da Ata, por mim, Secretário. Reaberta 
- Membro e Walter Banhos de Araújo _ Mem· a s~ssão, foi a Ata lida e apvovada e vai assinada 
bflo». Resolução N. 56/78, de Ol/12/78. lr.·teressado: : pelos Mem bros da Mesa, pelos acionistas prPsentes 
C"om panhia de Eletricidade tio Amap-á _ CEA. As- e por mim, André Luiz Rangel Gomes da Silva. 
sunto: Aumento d o Capital Sooial. A Inspetoria Macapá, I 5 de dezembro de 1978. (~:~a) Arthur 
G~ra1 de F1nanças oo Ministério da Fazenda, n os Azevedo Henning - Goverllnador do TFA, J osé 
term os do Decrato n. 74.176, de 12 de junho de Mancos Beze:r;ra Cavalcanti - PreiSidente CEA, 

Doly Me ndes B oucinha - Diretor Adminisft'ativo 
1974, da Portaria Ministerlial n. 428, de 15 'de CEA, Ednei Bordin - Diretor T écnico OEA, 
agusbo da 1974, e faoe o que consta do processo Domído Campos del Magalhães - PrefeHo Mu-
n. 0768-48 .245!78, RESOLVE: a) manifestsr-~e. fa- nicipal de Macapá, Evilásio Pedro de Lima Ferre'· 
voravelr:. nte, à .realização do aumento do Capital ' ra _ Pre.feito de Mazagão, José Júlio de 
Social da Companhia de Eletricidade do Amap9 , Miranda Coêlho PrefPitfo d~ Amapá, 
CEA de Cr$ 182.8o7.915,00 para Cr$ 230.342.631,00, Aracy Monteiro Costa - Pref eito de Calçoene, 
com a obsorção dos St;! guintes ncur sos : I- Gover- J osé On otô nio de AlmPida _ Prefeito de 
no do Te rr-itór io F edera l do Amapá Cr$ 42.816.519,(10; Oiapoque, César Pinto da Cunha -- Representant'e 
fi - ELETROBRAS Cr$ 47.49.9,00; UI - Prefei- da ELETROBRAS. 
tura Municipal de Macapá Cr$ 2.41 1.392,00; ~V -
Pref eitura Municipal de Mazagão Cr$ 878.241,00; 

V - Prefeitura Mulflicipal do Oiapoque Cr$ • ... 
1.23.833,00; VI - Pr,:foitura Muni-cipal de Calçoene' 
28L.049,00; Prefeitura Municipal de Amaps Cr$ ... 
615.163,00; b) - opinar po«' que a redação do art. 
5º do IDstatuto Social aguarde confo1 midaàe c om o 
aumento a ser aprovado; c) - manifestar-se, fa
vorávelmente, à retificaçã'O do art. 52 do Estatuto 1 
Social, TeS11ltante do aumento do capital su bscrito 
na. 1\.GH:, dl!! 28/04/78, no valor desse capital, Cr$ 
181865 915,00, para Cr$ \82 867'.915,00; d)- submeter
s'e a presente à <!on sideração do s~ nhor Secretério-

Geral do il"linistér io da Fazend-a , tendo em vista a dele
gação óe competência const·ante da Port a ria Minjste
ri'al n. 300/75 . Brasília, 01 de dezembro de 1978. 
(a) Arthur P er eira - Inspeto r-Geral de Finanças». 
«Processo n. 0768-48 245/7 8. Interessado: Com paohia 
de Eletl' icidade do Amapá -- CEA. Orgão de ori
gem: lrHpetoria Geral je Financas do Ministério 
da Faz :, nda. Assunto: Au mento do Capital Social. 
Despac ho: Aprovo a Resolu ção n. 56; 78, do Senhor 
Ins petor-Geral de Fl-inanQ!IS d o Mi·nistério da Fa
zen ia. Restibua-se à Inspetor ia-Ge1 a l de FinançAs 
do Ministério da Fazenda para úS devidos fins. (a) 

A pres~nte tópia foi extraida fielmente por 
mim, do Livro próprio das Atas de Assemblé~os 
Gerais da Companhia de E]ietricidade do Amap~ -
CEA. Eu, Gilka Soares Ray ol, Setretá~o da Presi
a!ância . 

Macapá\ lD de dezembro de 1978 

Doly Mendes Boucinh!l 
Diretor Adminjst.ra tivo, resp/p/ 

Presidên,cia 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a primeira via dl!ste documento. 
por de~pacho do Pl'esldente da JUCAP, neste rlata, to! 
arquivada sob b número 854. 

Macapá, 04 de janeiro de 1979 

Ostlano Leite FUho 
Secrat< rlo-Geral 

Súbstlbuto 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 
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-------------------------------------------------------------------------
Poder Judlclárlo 

Justiça do Trabalho da cª Região 

Junta de Conciliação e J ulgamento de Macapá 

Edital de Notific ção 

Pelo present t> edital fica N0tifi cE: da AGRI3A ·· 
Agricultura Industrial Sj .o.., atualmente em lugar 
incerto e não sabido, reclHmada r os autl s do pro
cesso n .0 1 'lZ2/75, tm que J osé Martins da Costa, 
é r eclamante, de qu f a Juíza P tesiotntl:' da Ju nta 
de Cooc:M1ação e J ulgamento de Macapá. prof <'r iu 
nos autos do supracitado prc•cesso, a seguinte dt::
cisão: 

Vistos, etc . . . 
Em data de 10 OR:i6 , o exequente José Martins 

da Costa, no proc ~!'SO J C' J MCP-1222/ 75, foi nohfi
cado a i ndicar bens à penhora. Desde então, o 
exequer.te não tomou mais qualqu <> n m~dida no 
processo, d" monstrando, portanto . o propósito de 
não seguir com o f eito. Dois anos pa~ sa dns sem o 
interesse do auto r~ , pre~crito está o c;eu direito, e, 
por tanto, não há porque iflsistir na exeéução. 

Declaro, poi9, prPSCf)ito o direito d.o exequen te 
José Martins da Costa . 

Macapá, 14 d e dezembro de 1978 

Euton Ramos 
Diretor de Secreta ria 

MINIST~RIO DA AG RICULTURA 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA 

Comissão Especial de Di::.criminação de Terras 
Devolutas da União 

EDITAL 
Convocação Especial aom Prazo de 30 (tdnta) Dias 

O PreJsidente da Com issão Especia l d e Discri
minação de Tert·as Devolutas da União, no Ter
ritóri,o Federal d•o Amapá (C EJAP-02), criada pela 
Portaria INCRA/ NQ 800, de 28 de agostlo de 1978, 
Convoca as seguintes pes!'ORS, no p razo de :30 
(trinta) d~as da publ4cação do presente, a compa
recerem no h orá rio de 08 às 12 e 14 às 18 horas 
à sede do Projeto Fundiário do Amapá-INCRA, 
1ocaliz3da na Av. M <!ndonça Furtado, n .o 4!}, na 
cidade d e Macapá, Taritório Fed•era l do Amapá, 
para celebranm C:om a União F~ dera l os Termos 
de Identificação. relativos a pr l' cedimt'.nto di • cd
minatório administrativo na área d ,. ~wmiuada 
Gleba Uruguinha, locaolizada no Munkípio de Ma
capá/ AP. O não atendimento no prazo previsto no 
ptHente Edital. implicaPá na presu·1 ,.ão de discolr 
dânda e <tecorrentes medidas ju rlidals ca.bí veis: 
Adinaldo B'!l'rbosa; Amadc:. Ferreioo MPnd es; Antonio 
da Silva Maués; A11minJo Tava res : Au rf> lio Dantas 
da Costa; Firmino José de Mina; J oão Ba t ista Mira: 
João Chagas Farias Filho; José Maria Coêlho dos 
Santos; José 'Farias de Carvalho; J ovent-ino Duque 
Mourão: Juvenil DuquE! Mourão; JurAndim Meaiel 
BrPga; Juraci do!l Reis: Laudelino F'okrywieeki; Lin
dalva Barbo!'a; Luiz Augusto dos Santo~; Mar'M Anita 
Soares Ferreira; Mano~l J orge dos Reis Ca~va lho: 
Manoel Luiz dos Santos; Sebast ião Coelho BI'ibo e 
Z~nias Ferreira de Souza. 

Mecapã-AP,08 de jane iro de 197 A. 
Merda Maria Sales de Anci-rade 
Adv. OAB-PA - - n .0 M-167 

Pr.esidente da CE/ AP-02 
- P.or.t. n.0 800/78 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

Capítulo- I 

Da Denominação, Sede, Duração, Fins e Patdmônio 

Art. 1.0 - A Associação 13 d<:? Setembro E.s
por t e Clu be, agremiação des p01 ti v& é uma Soei e· 
dade Civil fundada no dia 15 ae agosto de 1966, 
em MacJ.~ pá, capital dú Ter r i tório Fecfoe.ral do A ma
pa, onc' e sua sede e furo, co m personalidade juri
dica distinta da dos seus sócios. cs quais não r es· 
pondt- m subdjiariamente pelas obrigações contrai
das pela Sociedade. 

Art. 2.0 - A 3ooiedl.lde, cujo prazo de dura
ção é incle terminado, t t m poi' finalidade: 

I - a pro m'oção d e atividades d'esportivas, re
crt>ativas e culturais; 

II - outras atividades ligadas a a~ sistência 
social poderã o ser criada !~ a éritér i'o exclusivo da 
Diretoria, segundo re gulamentos específticos. 

Art. 3.0 - O P atrimônio da Associação é cons
tituído pelos bem móveis e imóveis, direitos e ações 
que pcssui. 

Capítulo - 11 

Do Quadro So~&l 

Art. 4.0 - Os sócios divii t: m- se, sem distin· 
ção de nacionalidad t-, culto e sexo, nas seguintes 
categorias: 

I - Fundadores; 

11 - Proprietários, 

III - Contribuintes. 

Ar~. 5.0 - Somente poderã ser osócio da agre· 
miação quem: 

I - tiver nivel social condizen te com o da' As
sociação e gozar de bor.:. conceito na oomunidade: 

11 - não E X ~ rcer ou não t er Pxercidlo ativida
des ilícita~. em função d•a s leis do País e das auto
ridades constituídas; 

lll - não ser portador de doeõças contagiosas; 

IV - não ser portarlor de defeitos fí sicos que 
possam pl'ovocar const rangimento no m~;~o social, 
sa-lvo qua ndo ac'tquiricbs em ddes81 da Pátria ou 
da Associação; 

V - !ler maior de vinte e um (21 ') anos, quan
do se tratar d e categoria P.roprietlário. 

Seção - I 

Dos Sócios Fundadores 

Art. 6.0 - . São sócios fundadores aquelas pes
soas que se inscreveram e t omaram parte na reu
ntão d a fundação da Associação, veal izada em 15 
de ngesto de 1966. 

§ Único - Somente as pessoas maior~s de 
v\nte e um (21) anos no d~a da ~euni:ão aludida 
neste ai'tigo e cu jo nome legível ou que possa ser 
oom~roveda em Cartório, serão reconhccil.das como 
sócios fundadores. 

(Cpntinua no próximo .núme~to) 


	

