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. (P) n• 0470 de 05 de novembro de 1979 

j O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, do 
Decreto-Lei n• 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n• 7/ 20405/79-GABI. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Designar JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO, Advogado, CLT, vinculado ao Convênio n• 024/77-SEPLAN-PR/
SAREM/ MINTER/GTFA, lotado na SEPLAN, REINALDO HARLEY SOEIRO COSTA, Engenheiro Agrônomo, 
da Tabela de Pessoal Especialista Temporário do GTFA e VANDIM ALVES RODRIGUES, Engenheiro Agrônomo, ocupante do 
cargo de Oficial de Administração, nlvei14-B, do Quadro de Funcionários Públicos dó' Governo deste Território, ambos lota
dos na Secretaria de Agricultura, para sob a Presidência do primeiro, constitulrem a Comissão de Inquérito Administrativo, 
incumbida de localizar as máquinas e implementes agrlcolas pertencentes a FUNOEPRA, que estão desaparecidos, apre
sentando ao fina l, circunstanciado relatório dos trabalhos realizados. 

Art. 2• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 05 de novembro de 1979, 909 da Repúbl ica e 37• da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Governador -

(P) no 0471 de 05 de novembro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá. usando d a~. atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , do 
Decreto-Le1 n 411 . de 08 de janeiro de 1969 . 

RESOLVE: 

Art. 1 -Designar o Doutor Anton1o Cabral de Castro. Procurador Geral do Governo deste Território. para viajar de Ma
capá. sede de suas atividades. até Brasília-DF. no período de 05 de novembro do ano em curso. no interesse do Orgão que di
nge. 

Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentnão. em Macapá. 05 de novembro de 1979. 90 da República e 37° da Criação do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o Doutor PEDRO JOS~ DE SOUZA, ocupante da função de Advogado, da Tabela de Pessoal Espe
cialista Temporário do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Finanças (SEFIN) , com exerclcio no Gabinete do Go
vernador, para responder acumulativamente, em substituição, pelo expediente da Procuradoria Geral (PROG) , durante o im
pedimento do respectivo titular, no perlodo de OS a 07 de novembro do corrente ano. 

Art: 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 05 de novembro de 1979, 90o da República e 37• da Criação do Território Federal do A-
mapá. ANNIBAL BARCELLOS 

- Governador -

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE MACAPÁ 

ESTA T UTO 

Capftulo - I 

DENOMINAÇÃO. SEDE. FORO. ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E ANO SOCIAL 

Art. 1• - A Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá, com sigla "COMIAMA'', rege-se pelo presente Estatuto e pelas 
disposições legais vigentes. tendo: 

a) Sede e administração à Rua Jovino Dinoá, n• 3288. com foro ju rfdico na Comarca de Macapá. Capital do Território 
Federal do Amapá ; 

b) Area de ação. para efeito de adm issão de associados. abrangendo todos os Municípios do Território do Amapá e 
do Arquipélago do Marajó (Estado do Pará) : 

c) Prazo de duração indeterminado e ano socia l coincidindo com o ano civil. 

Capftulo - 11 

DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

Art. 2• - A Sociedade objetiva. com base na colaboração recfproca a que se obrigam seus associados. promover : 

I) O estimulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades econômicas. de caráter comum: 

11 ) A venda, em comum, da sua produção agrfcola ou pecuária nos mercados locais. nacionais ou internacionais. 

Parágrafo Primeiro - Para consecução de seus objetivos. a Cooperativa. na' medida dos recursos disponfveis. deverá: 

a) Transportar. do local da produção para as suas dependências. os produtos de origem vegetal ou animal de seus as-

sociados: 

b) Classificar. padronizar. armazenar. beneficiar. industrializar e registrar . se for o caso. as marcas de tais produtos: 

c) Adquir ir , na medida em que o interesse social o aconselhar. gêneros e artigos de uso doméstico e pessoal para for
necimento a seus associados. assim como implementas. máquinas agrfcolas. fer tilizantes. inseticidas. sementes. gado re

produtor. etc: 

d) Efetuar adiantamento em dinheiro sobre o valor dos p rodutos recebidos dos associados ou que estejam em fase de 

produção. 

Parágrafo Segundo - A Cooperativa promoverá, ainda. mediante Convênio com Entidades especial izadas. públicas ou 
privadas, o aprimoramento técnico-profissional dos seus associados e de seus próprios empregados e participará de cam
panhas de expansão do cooperativismo. de fomento da agropecuária e de racionalização dos meios de produção. 
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Parágrafo Terceiro - A Cooperativa efetuará suas operações sem qualquer objetivo de lucro. 

Capftulo - 111 

DOS ASSOCIADOS 

DIREITOS - DEVERES - RESPONSABILIDADES 

Pág.3 

Art. 3° - Poderá ingressar na Cooperativa, salvo se houver impossibilidade de técnica de prestação de serviços, qual
quer pessoa que se dedique a atividade agrfcola, pecuária ou extrativa por conta própria. em imóvel de sua propriedade ou 
ocupado por processo legftimo, dentro da área de ação da Sociedade. que possa livremente dispor de si e de seus bens, 
que concorda com as disposições deste Estatuto e que não pratique outra atividade que possa prejud icar ou colidir com os 
interesse e objetivos da Entidade. 

Parágrafo Primeiro - No ato do ingresso. o interessado comprovará a legitimidade de seus direitos sobre o imóvel. 

Parágrafo Segundo - O número de associados não terá limite quanto ao máximo, mas não poderá, em hipótese al
guma, ser de menos de 20 (vinte) pessoas ffsicas. 

Art. 4° - Para associar-se o interessado preencherá a respectiva proposta fornecida pela Cooperativa e a assinará com 
outro associado proponente. 

Parágrafo Primeiro- Aprovado pelo Conselho de Admin istração a sua proposta, o candidato subscreverá as quotas-
partes do Capital nos termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da Cooperativa, assinará 
o Livro de Matricula. 

Parágrafo Segundo - A subscrição das quotas-partes do Capital pelo associado e a sua assinatura no Livro de Matrf
cula complementam a sua admissão na Sociedade. 

Art. 5° - Cumprindo o que dispõe o artigo anterior. o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e 
obrigações da Lei, deste Estatuto e das deliberações tomadas pela Cooperativa. 

1- O associado tem direito: 
a) a tomar parte nas Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela se tratarem, ressalvados os casos 

tratados no artigo 22o; 

b) a propor ao Conselho de Administração ou às Assembléias Gerais med idas de interesse da Cooperativa; 

c) votar e ser votado para membro do Conselho de Administração ou de Fiscalização da Sociedade ou outros, salvo se 
tiver estabelecido relação empregatfcia com a Cooperativa, caso em que só readiquirirá tais direitos após a aprovação, pela 

Assembléia Geral, das contas do exercfcio em que tenha deixado o emprego; 

d) demitir-se da Sociedade quando lhe convier; 

e) realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objeto; 

f) solicitar, por escrito quaisquer informações sobre os negócios da Cooperativa e, no mês que anteceder a reali-
zação da Assembléia Geral Ordinária, na sede da Sociedade, os livro e peças do Balanço Geral. 

11- O associado tem o dever e a obrigação de: 

a) subscrever e ralizar as quotas-partes do Capital nos termos deste Estatuto e contri buir com as taxas de serviço e 
encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cu mprir disposições da Lei , do Estatuto, respeitar resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Adminis
tração e as deliberações das Assembléias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos para com a Cooperativa, dentre os quais. o de 
mente da sua vida societária e empresarial; 

participar ativa-

d) concorrer com o que lhe couber. na conformidade das disposições deste Estatuto, para a cobertura das despesas 
da Sociedade; 

e) prestar à Cooperativa esclarecimentos relacionados com as atividades que lhe facultarem associar-se. 

Art. 69 - O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da Cooperativa até o valor do capital por ele 
subsc rito. 

Parágrafo Ún ico- A responsabilidade do associado como tal, pelos compromissos da Sociedade, em face de tercei
ros. perdura para os demitidos. eliminados ou exclufdos. até que sejam aprovadas as contas do exercfcio em que se deu 
desligamento, mas só poderá ser invocada, depois de judicialmente exigida da Cooperativa. 
rativa. 

Art. 79 - As obrigações dos associados falec idos, contrafdas com a Cooperativa e as oriundas de sua responsabili
dade como associado em face de terceiros , passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano do dia da abertura 
ri;~ l':l Jr.P.ssão. 

Parágrafo Único- Os herdeiros do associado falecido têm direito ao Capital realizado e demais créditos pertencen-
ltls ao extinto. assegurando-se-lhes o direito de ingresso na Cooperativa. desde que preencham as condições estabelecidas neste Estatuto. 

Caoftulo - IV 
DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

. Art. ao-A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será requerida ao 
Pres.ldente. sendo por este levada ao Conselho de Administra.ção em sua primeira reunião e averbada no Livro de Matrfcula 
med1ante termo assmado pelo Presidente. ' 

. _Art . go- A eliminação do. asso~iado, que será aplicada em virtude da infração da Lei ou deste Estatuto, será feita por 
dectsao do Conselho de Admm1straçao. depois de reiterada notificação ao infrator; os motivos que a determinaram deverão 
constar de termo lavrado no L1vro de Matricula e assinado pelo Presidente da Cooperativa. 

Parágrafo Primeiro - Além de outros motivos, o Conselho de Administração deverá eliminar o associado que: 

a) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa ou que colida com os seus objetivos; 

das; 
b) houver levado a Cooperativa à prática de atos judiciais para obter o cumprimento de obrigações por ele contraf-
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c) depois de not1T1caoo, voltar a infringir disposições da Lei, deste Estatuto, das Resoluções ou Deliberações da 
Cooperativa. 

Parágrafo Segundo- Cópia autêntica da decisão será remetida ao interessado por processo que comprove as datas 
da remessa e do recebimento. 

Parágrafo Terceiro- O atingido poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notifi-
cação, interpor recursos, que terá efeito suspensivo, até a primeira Assembléia Geral. 

Art. 109 - A exclusão do associado será feita: 

1- por dissolução da pessoa jurldica; 

11- por morte de pessoa trsica; 

111- por incapacidade civil não suprida; 

IV- por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa. 

Parágrafo Único- A exclusão do associado, com fundamento nas disposições do item IV deste artigo, será feita por de
cisão do Conselho de Administração. aplicando-se, no caso, o disposto no artigo 109. 

Art. 11 9 - Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão. o associado só terá direito à restituição 
do Capital que integralizou, acrescido dos respectivos juros e das sobras que lhe tiverem sido registradas. 

Parágrafo Primeiro - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de aprovado, pela As
sembléia Geral, o Balanço do exerclcio em que o associado tenha sido desligado da C~operativa. 

Parágrafo Segundo - A administração da Cooperativa poderá determinar que a restituição desse Capital e juros seja 
feita em parcelas iguais e mensais, a partir do exerclcio financeiro que se seguir ao em que se deu o desligamento. 

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados em número tal que as restitui
ções das importâncias refer.idas no artigo possam ameaçar a estabilidade financeira da Cooperativa, esta poderá restitui-las 
mediante critérios que resguardam a sua continuidade. 

Parágrafo Quarto -Os deveres do associado perduram, para os demitidos, eliminados ou exclufdos, até que sejam 
aprovadas pela Assembléia Geral as contas do exercfcio em que o associado deixou de fazer parte da Sociedade. 

Capitulo - V 

DO CAPITAL 

Art. 129- O capital da Cooperativa, representado por quotas-partes , não terá limite quanto ao máximo, variará con
forme o número de quotas-partes subscritas, mas não poderá ser inferior a Cr$ 20.000;00 (vinte mil cruzeiros) . 

Parágrafo Primeiro - O capital é subdividido em quotas-partes de valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros). 

Parágrafo Segundo - A quota-parte é indivisfvel, intransferfvel a não associados, não poderá ser negociada de modo 
algum nem dada em garantia; sua subscrição, realização, transferência ou restitu ição será sempre escriturada no Livro de 
Matricula. 

Parágrafo Terceiro - A transferência de quotas-partes, total ou parcial será escriturada no Livro de Matricula mediante 
termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do presidente da Cooperativa. 

Parágrafo Quarto - O associado poderá pagar as quotas-partes à vista, de uma só vez ou em prestações mensais in
dependentes de chamada, ou por meio de contribuições. 

Parágrafo Quinto - A Cooperativa distribuirá juros de 6% (seis por cento) ao ano, que contados sobre a parte do Capi
tal integralizado. 

Parágrafo Sexto- Para efeito de integralização das quotas-partes ou de aumento do Capital Social, poderá a Coopera
tiva receber bens, avaliados previamente e após homologação em Assembléia Geral. 

Art. 139- Ao ser admitido, cada associado deverá subscrever, no mlnimo, 5 (cinco) quotas-partes do Capital Social. 

Parágrafo Único- O Capital Social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior 
salário mlnimo vigente no Pais. 

1- A Cooperativa reterá 2% (dois por cento) do movimento financeiro de cada cooperado, que terá por fim o aumento 
do seu capital social; 

11- O Conselho de Administração reverá, sempre que necessário, a taxa do percentual a que se refere o item anterior, 
submetendo a aprovação pela Assembléia Geral. 

Capitulo - VI 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 149- A Assembléia Geral dos associados, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa; dentro 
dos limites da Lei e deste Estatuto tomará toda e qualquer decisão de interesse da Sociedade e suas deliberações vinculam 
a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 159- A Assembléia Geral será convocada e dirigida pelo Presidente. após deliberação do Conselho de Adminis
tração. 

Paragrafo Primeiro - Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal , se ocorrerem motivos graves e urgentes ou, 
ainda, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, após uma solicitação não atendida. 

Parágrafo Segundo - Não poderá participar da Assembléia Geral o associado que: 

a) tenha sido admitido após a sua convocação; e 

b) que esteja na infrigência de qualquer disposição do 11, do artigo 59 deste Estatuto . 

Art. 169- Em qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior, as Assembléias Gerais serão convocadas com ante
cedência mlnima de 10 (dez) dias para a primeira reunião, de 1 (uma) hora para a segunda e 1 (uma) hora para a terceira. 

Parágrafo único - As 3 (três) convocações poderão ser feitas num único Edital, desde que dele constem, expressa
mente, os prazos para cada uma delas. 
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Art. 17° - Não havendo "quorum" para instalação da Assembléia convocada nos termos do artigo anterior. será feita 
nova convocação. com antecedência mfnima de 10 (dez) dias. 

:-'arágrafo Unico- Se amda não houver "quorum" para a sua instalação. será admitida a intenção de dissolver a Socie-
dade. fato que deverá ser comunicado às autondades do Cooperativismo. 

Art. 18 - Dos Ed1ta1s de Convocação das Assembléias Gerais deverão constar: 

1. a denominação da Cooperativa . seguida da expressão ··convocação da Assembléia Geral", Ordinária ou Extraordi
nána, conforme o caso , 

2 o d1a e a hora da reun ião, em cada convocação. assim como o endereço do local de sua realização. o qual 
salvo motivo JUStificado será sempre o da Sede Social ; 

3. a sequência ord1nal das convocações; 

4. a ordem do d1a dos trabalhos. com as devidas especificações: 

5. número de associados ex1stentes na data da sua expedição, para efeito do cálculo do "quorum" de instalação e 
apreciação do cntério de representação; 

6. a assinatura do responsável pela convocação. 

Parágrafo Pnmeiro- No caso de a convocação ser feita por associados. o Edital será assinado. no mínimo. pelos 4(qua
tro) pnmeiros signatários do documento que a solicitou . 

Parágrafo Segundo - Os Editais de Convocação serão afixados em locais visfveis das dependências mais comumente 
frequentadas pelos assoc1ados. publicados em jornal e comunicados por Circulares aos associados. 

Art . 19' - E: da competência das Assembléias Gerais. ordinárias ou extraordinánas. a destituição dos membros do 
Conselho de Administração. de fiscal ização ou outros. 

Parágrafo Único- Ocorrendo destitu ição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da 
entidade. poderá a Assembléia des1gnar admintstradores e conselheiros provisórios. até a posse dos novos . cuja eleição se 
efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 20° - O "quorum", para mstalação_ da Assembléia Geral, é o seguinte: 

2/ 3 (dois terços) do número de associados, em condições de votar. em primeira convocação; 

2 metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação: 

3. mfnimo de 1 O (dez) associados. na terceira convocação. 

Parágrafo Ún1co- Para efe1to de verif1cacão do "quorum" de que trata este art1go. o número de associados presentes. 
em cada convocação. se fará por suas assinaturas. seguidas dos respectivos números de matricula, apostas no Livro de 
Presença. 

Art. 21 o - Os trabalhos das Assembléias Gera1s serão dirigidos pelo Presidente, auxiliado pelo Secretário da Coopera
tiva sendo por aquele convidados a participar da Mesa os ocupantes de cargos soc1ais presentes. 

Parágrafo Pnmeiro- Na ausência do Secretáno da Cooperativa e de seu substituto. o Presidente convidará outro asso
Ciado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata. 

Parágrafo Segundo - Quando a Assembléia Geral não t1ver sido convocada pelo Presidente. os trabalhos serão dirigi
dos pelo associado escolhido na ocas1ão e secretariado por outro convidado por aquele. compondo a Mesa dos trabalhos. os 
principais interessados na sua convocação. 

Art. 229 - Os ocupantes de cargos soc1a1s, como quaisquer outros associados, não poderão votar nas decisões sobre 
assuntos que a eles se ref1ram de maneira d1reta ou indireta, entre os qua1s os de prestação de contas, mas não ficarão pri-
vados de tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 23• - Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos os Balanços das Contas, o Presidente da Cooperativa, 
logo após a leitura do Relatório do Conselho de Administração, das peças contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal. solici
tará ao Plenáno que indique um associado para coordenar os debates e a votação da maténa. 

Parágrafo Primeiro - Transm1tida a direção dos trabalhos, o Presidente, Diretores e Fiscais deixarão a Mesa. perma
necendo contudo. no rec1nto. à disposição da Assembfeia, para os esclarecimentos que lhes foram solicitados. 

Parágrafo Segundo - O Coordenador indicado escolherá, entre os associados, um Secretário "ad hoc" para auxi-
liá-lo na redação das dec1sões a serem incluídas na Ata, pelo Secretário da Assembléia. 

Art. 24° - As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos constantes no Edital de 
Convocação. 

Parágrafo Pnme1ro- Em regra, a votação será por aclamação, mas a Assembléia poderá optar pelo voto secreto, atenden
do-se então às normas usuais. 

Parágrafo Segundo - O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de Ata circunstanciada, lavrada no Livro 
próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos diretores e fiscais presentes, por uma Comissão de 10 (dez) asso
ciados, designados pela Assembléia e. amda, por quantos o queiram fazer. 

Parágrafo Terceiro - As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados 
presentes com direito de votar. tendo cada associado, presente ou representado, direito de 1 (um) só voto. qualquer que 
seja o número de suas quotas-partes. 

Parágrafo Quarto- Os associados situados em áreas afastadas e que, por insufiência de número, não puderam ser organi
zados em grupo seccional próprio, poderão comparecer pessoalmente às Assembléias para exercer o seu direito de voto; os 
que integrarem Grupos Seccionais. mas que não forem delegados, também poderão fazê-lo, privados, Ç>orém, de manifesta
ção e voto . 

Parágrafo Quinto- Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de 
erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assem
bléia t1ver sido realizada. 
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Capitulo - VI 

art. 259 - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer do mês de 
março, deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da Ordem do Dia: 

1- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

- relatório da gestão; 

- balanço; 

-demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da Sociedade e do Parecer do Conselho Fiscal; 

- plano de atividades da Sociedade para o exerclcio seguinte. 

11- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da Sociedade. deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para só Fundos Obrigatórios. 

111- Eleição dos componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de outros. quando for o caso. 

IV- Fixação do valor da gratificação de representação para o Presidente da Cooperativa, bem como o da Célula da 
Presença, para os demais Conselheiros Administradores e Fiscais, pelo comparecimento às respectivas reuniões. 

V- Quaisquer assuntos de interesse social, excluldos ou enumerados no artigo 279 deste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - Os membros dos órgã'os de administração e fiscalização não poderão participar da votação das 
matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

Parágrafo Segundo - A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos órgãos de administração desonera seus com
ponentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como de infração da Lei ou 
deste Estatuto. 

Capitulo - VIl 

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 269 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar qualquer assunto 
de interesse da Sociedade, desde que mencionado no Edital de Convocação. 

Art. 279 - É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1- Reforma do Estatuto; 

11- Fusão, incorporação ou desmembramento; 

111- Mudança do objetivo da Sociedade; 

IV- Dissolução voluntária da Sociedade e nomeação de liquidantes; 

V- Contas de liquidante. 

Parágrafo Unico - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válidas as deli
berações de que trata este artigo. 

Capitulo - VIII 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 289 - A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração composto de 3 (três) membros, todos 
associados, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 3 (três) anos, sendo obrigatória, ao término de cada perlodo 

do mandato, a renovação de, no mini mo, 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração, cujo perlodo de mandato se inicia com a sua posse 
no Órgão de Administração, designarão entre si, em sua primeira reunião, os 3 (três) que exercerão as funções de Presi
dente, Vice-Presidente, Secretário e/ou outros da Cooperativa, cujas atribuições se definem neste Estatuto. 

Parágrafo Segundo- Não podem compor o Conselho de Administração parentes entre si até o 29 (segundo) grau , em li
nha reta ou colateral. 

Parágrafo Terceiro- Os Administradores, eleitos ou contratados. não serão pessoalmente responsáveis pelas obriga
ções que contraírem em nome da Sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejulzos resultantes de seus atos, se 
agirem com culpa ou dolo. 

Parágrafo Quarto- A Cooperativa responderá pelos atos a que se refere o parágrafo anterior, se os houver ratificado 
ou deles logrado proveito. 

Parágrafo Quinto- Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da Sociedade, podem 
ser declarados pessolamente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraldas, sem prejulzo das sanções penais ca
blveis. 

Art . 29° - São ineleglveis, além das pessoas impedidas por Lei, os condenados a pena que vede, ainda que tempora
riamente, o acesso a cargos públ icos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

Parágrafo Primeiro - O associado, mesmo ocupante de cargos eletivos na Sociedade, que em qualquer operação ti
ver interesse oposto ao da Cooperativa , não poderá participar das deliberações que sobre tais operações versarem, cum
prindo-lhe acusar o seu impedimento. 

Parágrafo Segundo- Os componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os li
quidantes, equiparem-se aos administradores das sociedades anônimas, para efeito de respons.abilidade criminal. 

Parágrafo Terceiro - Sem prejulzo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a s·ociedade, por seus dirigentes, 
ou representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral. terá direito de ação contra os administradores, para pro
mover a sua responsabilidade. 

Parágrafo Quarto - Os empregados da empresa que forem eleitos diretores de Cooperativas pelos mesmos criados, 
gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais, pelo artigo 543, da CLT (Decreto-Lei número 5.452 de 
01 .05.1943) . 
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Art. 309 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 

1- reúne-se ordinariarrente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Pre
sidente, da maioria do próprio Conselho ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal; 

li- delibera validamente com a presença da maioria dos votos dos presentes, reservado ao Presidente o exercfcio do 
voto de desempenho; · 

111- as deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas no Uvro Próprio, lidas, aprovadas e assina
das, ao final dos trabalhos, pelos membros do Conselho presentes. 

Parágrafo Primeiro - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente será substitufdo pelo 
Vice-Presidente. 

Parágrafo Segundo - O Vice-Presidente e o Secretário serão substitufdos por Conselheiros. 

Parágrafo Terceiro- Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho, deverá o Presi
dente (ou os membros restantes) se a Presidência estiver vaga, convocar a Assembléia Geral para o devido preenchimento. 

Parágrafo Quarto - Os escolhidos exercerão o mandato pelo prazo que restar aos seus antecessores. 

Parágrafo Quinto- Perderá automaticamente o cargo o membro do que, sem justificativa, faltar a 3 (três) reuniões or
dinárias consecutivas ou a 6 (seis) durante o ano. 

Art. 319- Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, atendidas as decisões ou 
recomendações da Assembléia Geral, planejar e traçar normas para as operações e serviços da Cooperativa e controlar os 
resultados. 

Parágrafo Primeiro - No desempenho das suas funções, cabe-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) programar as operações e serviços, estabelecendo qualidades e fixando qualidades, valores, prazos, taxas, encar
gos e demais condições necessárias a sua efetivação; 

b) estabelecer, em Instruções ou Regulamentos, sanções ou penal idades a serem aplicadas nos casos de violação ou 
abuso cometidos contra disposições da Lei , deste Estatuto ou das regras de relacionamento com a Sociedade, que venham 
a ser expedidas de suas reuniões; 

c) determinar a taxa destinada a cobrir as despesas dos serviços da Sociedade assim como o percentual a que se 
refere o item " I" do artigo 149 deste Estatuto; 

d) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações 
e serviços. bem como viabilidade; 

e) fixar as despesas de administração, em orçamento anual que indique a fonte dos recursos para sua cobertura; 

f) contratar o gerente, técnico ou comercial, fora do quadro social , o contador e fixar normas para a admissão e de-
missão dos demais empregados; 

g) designar, por indicação do gerente o substituto deste nos seus impedimentos eventuais; 

h) fixar as normas de disciplina funcional ; 

i) julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares tomadas pelo gerente; 

j) avaliar a conveniência e fixar o limite de fianças ou seguro de fidelidade para os empregados que manipulem di
nheiro ou valores da Cooperativa; 

I) estabelecer as normas para o funcionamento da Sociedade; 

m) contratar, quando se fizer necessário, um serviço independente de auditoria, para o fim e conforme o disposto no 
artigo 112, da Lei n9 5.764/71, de 16.12.71- Lei Cooperativista; 

n) indicar o Banco ou Bancos nos quais devem ser feitos os depósitos de numerário disponfvel e fi xar o limite máximo 
que poderá ser mantido em Caixa; 

o) estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificado, mensalmente, no mfnimo, o estado econô
mico-financei ro da Cooperativa e o desenvolvimento das operações e atividades em geral, através de balancetes da conta
bilidade e demonstrativos especfficos; 

p) deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de associados; 

q) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir a depreciação ou desgastes dos valores que compõem o ativo perma-
nente da Sociedade; 

r) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; 

s) adquirir, al ienar ou onerar bens imóveis da Sociedade, com expressa autorização da Assembléia Geral; 

t) contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos e constitu ir mandatários; 

u) zelar pelo cumprimento das leis do cooperativismo e outras aplicáveis, bem assim pelo atendimento da legislação 
trabalhista e fiscal; 

v) organizar, quando for o caso. os cooperados em Grupos Seccionais de igual número. de conformidade com as dis
posi çõs da Lei e deste Estatuto; 

x) substitu ir, quando o interesse da Sociedade o reclamar, o Presidente, Vice-Presidente ou Secretário da Cooperativa, 
designando, entre si, outro para o cargo. 

Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar conveniente, o assessoramento do 
Gerente ou do Contador, conforme o caso, para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a. decidir, podendo determinar que 
qualquer deles apresente previamente projetos sobre questões especfficas. 

Parágrafo Terceiro- As normas estabelcidas pelo Conselho de Administração serão baixadas de Resoluções ou Instru-
ções e contituirão o Regimento Interno da Cooperativa. 

Art. 329 - Ao Presidente cabe, entre outras, as seguints atribuições: 

a) supervisionar as atividades da Cooperativa, através de contactos assfduos com o gerente; 

b) verificar frequentemente o saldo de caixa~ 

c) assinar os cheques bancários conjuntamente com o gerente; 
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d) assinar, conjuntamente com o Secretário, ou outro Conselheiro designado pelo Conselho, contratos e demais docu-
mentos constitutivos de obrigações; 

e) convocar e presidir as Reuniões do Conselho de Administração. bem como as Assembléias Gerais dos associados: 

f) apresentar à Assembléia Geral Ordinária: 

- relatório da gestão; 

- balanço ; 

- demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da Sociedade e o Parecer do Conselho Fiscal. 

g) representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo ou fora dele; 

h) elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa. 

Art. 339 - Ao Vice-Presidente cabe interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente. substituindo-o nos 
seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias. 

Art . 349 - Ao Secretário cabe. entre outras, as seguintes atribuições: 

a) secretariar e lavrar as atas das reuniões do Conselho de Administração e das Assembléias Gerais. responsabilizan
do-se pelos livros. documentos e arquivos referentes; 

b) assinar, conjuntamente com o Presidente, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações, se for indi
cado pelo Conselho. 

Capitulo - IX 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 359 7 A administração da Sociedade será fiscalizada, assfdua e minunciosamente, por um Conselho Fiscal , cons
titufdo de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral. 
sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes. 

Parágrafo Primeiro- Não podem fazer parte do Conselho Fiscal , além dos ineleglveis enumerados no artigo 299 deste 
Estatuto, os parentes dos diretores até o 29 (segundo) grau em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até 
esse grau. 

Parágrafo Segundo - O associado ·não pode exercer cumulativamente cargos nos Conselhos de Administração e Fis-
cal. 

Art. 369- O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, 
com a participação de 3 (três) de seus membros. 

Parágrafo Primeiro- Em sua primeira reunião escolherá, dentre os seus membros efetivos, um Presidente, incumbido 
de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos desta. e um Secretário. 

Parágrafo Segundo- As reuniões poderão ser convocadas, ainda , por qualquer dos seus membros, por solicitação do 
Conselho de Administração ou da Assembléia Geral. 

Parágrafo Terceiro - Na ausência do Presidente. os trabalhos serão dirigidos por substituto escolhido na ocasião. 

Parágrafo Quarto- As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão de Ata , lavrada no Ltvro 
próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos, em cada reunião. pelos 3 (três) fiscais. 

Art. 379 - Ocorrendo três ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselheiro de Administração ou o restante dos seus 
membros convocará a Assembléia Geral, para o devido preench imento. 

Art. 389 - Compete ao Conselheiro Fiscal exercer assfdua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da 
Cooperativa, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) conferir , mensalmente. o saldo do numarário existente em Caixa, verificando, também, se o mesmo está dentro dos 
limites estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

b) verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da Cooperativa; 

c) examinar se os montantes das despesas e inversões realizadas estão de conformidade com os planos e decisões do 
Conselho de Administração; 

• 
d) verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, qualidade e valor às previ-

sões feitas e às conveniências financeiras da Cooperativa; 

é) certificar-se se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua com
posição; 

f) averiguar se existem reclamações dos associados quanto aos serviços prestados; 

g) inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos 
com pontualidade; 

h) averiguar se há problemas com empregados; 

i) certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais. trabalhistas ou administrativas, bem 
assim quanto aos órgãos do Cooperativismo; 

j) averiguar se os estoques de materiais. equipamentos e outros estão corretos, bem como se os inventários periódicos ou 
anuais são fe itos com observância de regras próprias; 

I) estudar os balancetes e outros demonstrativos mensais , o balanço e o relatório anual do Conselho de Administra
ção, emitindo parecer sobre este para a Assembléia Geral ; 

m) dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus trabalhos, denunciando a este. à As
sembléia Geral ou às autoridades competentes, as irregularidades constatadas e convocar a Assembléia Geral, se ocorrem 
motivos graves e uregentes. 
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Parágrafo Único - Para os exames e verificação dos livros, contas e documentos necessários ao cumprimento das 
suas atribuições, poderá o Conselho Fiscal contratar o assessoramento de técnico especializado e valer-se dos relatórios e 
informações dos serviços de auditoria externa, correndo as despesas por conta da Co')perativa. 

Capitulo - X 

DA REPRESENTAÇÃO 
Art. 39° - Para os fins da representação, o mandatário deverá comparecer ao local da Assembléia Geral munido dos 

respectivos instrumentos e, ao assinar o Livro de Presença, nele inserir, também, os nomes e os números de matricula dos 
respect ivos mandantes. 

Parágrafo Primeiro - Do instrumento de mandato deverá constar: 

a) o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, residência e o número de matricula do mandante que o assi-
na r; 

b) o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, res idência e o número de matricula do mandatário; 

c) a firma do mandante devidamente·reconhecida ou abonada por 2 (dois) associados no gozo de seus direitos so
c iais e não ocupantes de cargos eletivos na Sociedade, que se identificarão pelo seu nome e número de matricula; 

d) a declaração da constituição do mandatário para o fim de representação na Assembléia Geral , Ordinária ou Ex
traordinária, conforme o caso, convocada para o dia, mês, hora e local , nos termos do Edital de Convocação, cuja data de 
expedição declarará; 

e) a data de sua elaboração e a declaração de estarem, mandante e mandatário, no gozo de seus direitos sociais .. 

Parágrafo Segundo- A representação caducará com o encerramento dos trabalhos da Assembléia Geral , para a qual 
foi passada. 

Capitulo - XI 

DOS GRUPOS SECCIONAIS E DA DELEGAÇÃO 

Art. 409 - Os grupos Seccionais serão composto exclusivamente de associados no gozo de seus direitos sociais e se 
constituirão, em caráter permanente, com igual número de componente. 

Parágrafo Único - Os Cooperados, assim organizados em Grupos Seccionais, elegerão•, entre os seus membros, 1 
(um) delegado, o qual, nas Assembléias Gerais, os representará com tantos votos quantos sejam os componentes do Grupo 
que o elegeu. 

Art. 41 9- A escolha do delegado será feita por aclamação, podendo o Grupo, quando assim as cisrcunstâncias o acon
selharem, optar pelo processo da não identificação dos delegantes. 

Parágrafo Único - Cada Grupo Seccional poderá, a qualquer tempo, substituir seu delegado, elegendo outro. 

Capitulo - XII 

DOS FUNDOS, DO BALANÇO, DAS DESPESAS, DAS SOBRAS E PERDAS. 

Art. 42o - A Cooperativa é obrigada a construir: 

1- Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de su-as atividades. constitu ído de 10% 
das sobras liquidas do exerclcio; 

11- O Fundo de Asseistência Técnica, Educacional e Social destinado à prestação de assistência aos associados, seus 
familiares e a seus próprios empregados , constituído de 50 das sobras liquidas apuradas no exerclcio. 

Parágrafo Único - Os serviços de Assembléias Técnicas, Educacional e Social, a serem atendidos pelo respectivo 
Fundo, poderão ser executados mediante convênios com entidades especializadas, oficiais ou não. 

Art. 439- Além da taxa de 10% das sobras liquidas apuradas no Balanço do exerclcio, revertem em favor do Fundo 
de Reserva: 

a) os créditos não reclamados, decorridos 5 (cinco) anos; 

b) os auxllios e doação sem destinação especial. 

Art. 449- O Balanço Geral, incluindo o confronto da receita e despesa, será levantado no último dia do mês de de
zembro de cada ano. 

Parágrafo Único - Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou serviços. 

Art. 459 - As despesas da Sociedade serão cobertas: 

1- Os custos operacionais diretos e indiretos, pelos associados que participarem dos serviços que lhes deram causa. 

11- Os custos administrativos, pelo rateio em partes iguais entre todos os associados, quer tenham ou não usufruídos 
dos serviços da Cooperativa, durante o exerclcio. 

Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto neste artigo, as despesas da Sociedade serão levantados separada
mente. 

Art. 469- As sobras liquidas apuradas no exerclcio depois de deduzidas as taxas para os Fundos indivisfveis, serão ra
teadas entre os associados, em partes diretamente proporcionais aos serviços usufruídos da Cooperativa, no prlodo, salvo 
deliberação diversa da Assembléia Geral. 

Art. 479 - Os prejufzos de cada exercfcio, apurados em Balanço, serão cobertos com o saldo do Fundo de Reserva. 

Parágrafo Único- Se, porém, o Fundo de Reserva for insufiente para cobrir os prejufzos referidos no artigo. esses se
rão rateados entre os associados. na razão direta dos serviços usufruídos. 

' 

Capitulo - XIII 

DOS LIVROS 

Art. 489 - A Cooperativa deverá ter os seguintes Livros: 

1- Matricula 

11- Atas das Assembléias Gerais 

111- Atas do Conselho de Administração 
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IV- Atas do Conselho Fiscal 

V- Presença dos Associados 

VI- Outros Fiscais e Contábeis Obrigatónos 

OIARIO OFICIAL 

Parágrafo Único - É facultada a adoção de livros e folhas soltas ou fichas. 

Pág. 10 

Art. 499 - No Livro de Matricula os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão e dele deverá 
constar: 

1- Nome, Idade. estado civil, nacionalidade. profissão e res idência do assoc1ado; 

11- Data de sua admissão e. quando for o caso. a de sua demissão a pedido. de el iminação ou exclusão; 

111- A conta corrente das suas quotas-partes do Capital Social. 

Capitulo - XIV 

DA DISSOLUÇÃO 

Art. 509- A Cooperativa se dissolverá voluntariamente. salvo se o número mini mo de 20 (vinte) associados se dispuser 
a assegurar a sua continuidade, quando: 

1- decorrer o prazo de sua duração; 

11- houver atingido os objetivos previamente estabelecidos; 

111- tenha alterado a sua forma jurldica; 

IV- quando o seu número de associados se reduzira menos de 20 (vinte) ou o seu Capital Social mlnimo se tornar infe
rior ao estipulado no "caput" do artigo 13• deste Estatuto, salvo se até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo 
não inferior a 6 (seis) meses. eles não forem reestabelecidos; 

V- pelo cancelamento da Autorização de Funcionamento; 

VI- pela paralização de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 

Parágrafo Único - Quando a dissolução da Sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas 
neste artigo. a medida deverá ser tomada jud icialmente a pedido de qualquer associados, ou por iniciativa do INCRA. 

Capitulo - XV 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 51 9- Os Fundos a que se referem os itens I e 11 do artigo 429, deste Estatuto. são índivislveis entre os associados. 
ainda no caso de liquidação da Sociedade, hipótese em que serão. juntamente com o remanescente, destinados ao Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC. 

Art. 529- A Assembléia Geral Ord inária se real izará obrigatoriamente, uma vez por ano. no deco rrer dos 3 (três) primei
ros meses após o término do exercfcio social ; deverá. no entanto, quando tiver de eleger novos administradores. real izar-se 
em data que permita coincidir a posse dos novos com a salda daqueles cujos mandatos se expiram. 

Parágrafo Único- Os eleitos pela Assembléia Geral de Constitu ição da Cooperativa tem mandato somente até a rea
lização da primeira Assembléia Geral Ordinária. 

Art. 539 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei e os princfpios doutrinários, ouvidos 
assistenciais e de fiscalização do Cooperativismo. 

Aprovado na Assembléia Geral realizada em 05 de junho de 1977. 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 49/ 79-CET A 

Aprova 13 Projetos resultante do Plano de Trabalho para 1980 objeto do Parecer 58/ 79-CETA. 

os órgãos 

A Sra. Presidente do Conselho de Educação do Território do Amapá no uso de suas atribuições e de acordo com a De
legação de competência dada pelo Conselho Federal de Educação através dos Pareceres n9s 773/73 e 16/79-CFE e tendo 
em vista o Parecer no 59/79-CET A. 

RESOLVE: 

Art. 1o - Aprovar 13 (treze) projetos, voltados para o Ensino de 1° e 29 Graus e Supletivo, com recursos na ordem de 
Cr$ 37.122.000,00 (trinta e sete milhões e cento e vinte e dois mil cruzeiros) dos quais Cr$ 29.311 .000,00 (vinte e nove 
milhões e trezentos e onze mil cruzeiros) são conveniados com a Secretaria de Ensino de 19 e 2o Graus do MEC e Cr$ 
7.811.000,00 sete milhões oitocentos e onze mil cruzeiros) com financiamento, da Quota Territorial do Salário Educação. 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e Territór ios. 

Art. 2o - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala de Reunião do Conselho de Educação. em Macapá, 26 de outubro de 1979. 

- FRANCISCO QUINTELLA DO CARMO 
- Presidente Substituto do CETA -

CONSELHO TERRITORIAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

I 
O Presidente do Conselho Territorial. de acordo com o art. 26 do Decreto-Lei no 411 /69 e art. 15 do Regimento Interno, 

convoca os senhores Conselheiros para a Sexagésima Segunda (62•) Reun ião Ord inária, a ser realizada nos seguintes locais: 
Secretaria do Colegiado. Jary Florestal, Agropecuária Ltda. localizada em Monte Dourado - Municfpio de Almerim-PA. Mu
nicfpio de Oiapoque-AP e Secretaria do Colegiado. nos dias: 12, 13, 14, 15 e 16 do fluente mês de novembro, com seu inicio 
previsto para às 09 :00 horas, com a finalidade de: 



Maca á, 08-11 -79 

I . Abert ura dos trabalhos 

aJ · Pillavra do Pres1dente 

bl · P<llavra l1vre-1nformaçóes 

cl · Le1tura dos exped ientes. 

d 1 - Le1 tura da Ata da reun1ão antenor 

e1 - Debate : e 

DIARIO OFICIAL 

f 1 - Estudo. aprec1ação e anál1se de processos. planos e projetos o riu ndos da área Governamental. 

11 - Rcun1ão com o execut1v0 da empresa Jary: 

111 'i1 S1ta élS 1nstalacões e 1oca1s dos P' O)etos da Jary. 

IV q~''·" ' no com Prefe1to autonc' .des. l1deres e o povo da comunidade de Oiapoque-AP; 

v V1s1ta a Clevelãnd1a. M un1c1p1o de 01apoque-AP. 

VI - Ava ltacão das reun1ões e 

Vil - O que ma1s houver 

RELJNIAO ORDINARIA N 62 
íi iA 12 11 79 SEGUNDA -FEIRA 

'SESSAO 
09 00 horas - IniCIO dél Sessao 

PAUTA 

a 1 Palavra do Pres1dente . 

b 1 Palavra l1vre - mformacões. 

Macapá( AP). OS de novembro de 1979. 

ALBERTO DA SILVA LI MA 
Presidente-CT A 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPA 

AGENDA 

cl Le1tura dos exped1entes receb1dos e ex pedidos; 

d 1 Le1tura da Ata da r eu mão antenor: 

e1 Debate: e 

06 SESSÃO 

LOCAL: Secretaria- CT A 

f l Estudo. aprec1acão e anál1se de projetos. processos e planos oriundos da área Governamental. 

11 .00 horas - Encerramento da Sessão . 
DIA 12.11 .79 - SEGUNDA-FEIRA 

11 E 111 SESSOE S 

13 00 horas - IniCIO das Sessões 

PAUTA 

11 - Reun1ão com os dmgentes da em presa Jary Florestal. Agropecuária Ltda. 

V1s1ta pa rc1al às mstalacões e loca1s dos p rojetos: 

19·00 noras - Jantar e perno1te 

DIA 131179 - TERCA-FEIRA 

li E 111 SESSOES 

09:00 horas - ln1c1o das Sessões 

PAUTA. 

111 - Complementacão da v1s1ta as Instalações e locais dos projetos. 

14 ·o o horas - P~torno à Maca pá 

DIA 14 11 79- QUARTA-FEIRA 

IV E V SESSOES 

1 O 00 horas - IniCIO das Sessões 

PAUTA 

LOCAL: Jary/ Aimeirim-PA . 

LOCAL: Jary/ Aimeir im-PA 

LOCAL: Cidade de Oiapoque 

IV- Reun1ão com o Prefe1to . Pres1dente da Câ mara. Edis. lideres da comun idade e o povo do Municíp io de Oiapoque. 

V1s1ta a Clevelãnd1a 

19 00 horas - Jantar e perno1te 

DIA 15 11 .79 - OUINT A- FEIRA 

IV E V SESSOES 

10:00 horas - In iCIO das Sessões 

LOCAL: Cidade de Oiapoque 
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Macapá, 08-11-79 DIÁRIO OFICIAL 

PAUTA 

V - ViSi ta à obras e empreendimentos Terntonal e Mun1cipal. 

14 00 horas - Retorno a Macapá 

DIA 16.11 79 - SEXTA-FEIRA 

VI SESSÃO 

09 00 horas - IniCIO da Sessão 

PAUTA 

VI · Aval1ação das reun1ões externas 

Aud1énc1a com Exmo Sr Govcrnndor. e 

O que ma 1s houver . 

12 00 horas - Encerramento da Reun1ão 

Macapá . OS de novembro de 1979 

MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 

62' REUNIÃO ORDINARIA 

11 e 111 SESSOES 

DATA 12 e 13 11.79 

- Secretáno - CT A -

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

LOCAL JARY / MI.JNICIPIO DE ALMEIRIM - PA 

DIA 12 SEGUNDA-FEIRA 
RO TE IRO 

12 00 horas - Sa1da de Maca pá 1v1a aérea) para Monte Dourado: 
12 30 horas - Chegada a Monte Dourado e vi s1 ta às instalações: 

. Munguba: 

. Be1radão. 
Plantações (Pmus e Gmelma) 
Cachoe1ra de Santo Anton iO 
Reto rno a Monte Dourado. 

19 00 horas - jantar/ perno1te e o que ocorrer 
DIA 13 - TERÇA-FEIRA 
07 00 horas Ca fé : 
08 00 horas - V1S1ta às áreas res1dencwl c 1ndustn al de Monte Dourado. 

-Encontro com o Executivo da empresa: 
-Saída de Monte Dourado para Saracura: 
-Chegada a Saracura -VISi ta aos projetos: 
- Almoço em Saracura. 
- Retorno a Monte Dourado. 

14 00 horas - Retorno a Macapa 

62 REUN IAO ORDINAhiA 

IV e V SESSOES 
DAT.A 14 e 1S.11.79 
LO CAL: Mun1cipio de 01apoque 
INICIO 10 00 horas 

DIA 14- QUARTA-FEIRA 

Macapá. OS de novembro de 1979 
MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 

- Secretário - CT A -

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

ROTEIRO 

- Compos1ção da Mesa D1ret1va dos Trabalhos: 
- Presidente - CT A. 
- Conselhe ros . 
- Secretario: 
- Prefe1to: e 
- Presidente da Câmara de Vereadores. 
-Abertura da sessão pelo Presidente do CTA: 

LOCAL· Secretana- CTA 

- Apresentação de Relatór io ou Exposição de Motivos pelo Exmo. Sr. Prefe1to Munic1pal: 
- Pronunciamento dos Senhores Conselheiros: 
- Debate so bre a problemática de Oiapoque. 

13 00 horas - Encerramento da Sessão. 
1S 18 00 horas - V1S1ta à Clevelând1a. 

DIA 1S - QUINTA-FEIRA 

08 00 horas - V1S1 ta às obras e empreendimen tos públicos. 
14 ·o o horas - Retorno à Maca pá 

Macapá. OS de novembro de 1979. 

MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 
- Presidente - CT A -
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