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..---------.--....------ DECRETOS . · . . 
(P) 119 0009 de 7 de janel.ro de 1981 . Art. 29 -~ Revogam-se as dlsposl.ções -em c~ntrárlo. · 

o Governador d·o Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lh.e são conferidas pelo artigo Ü!, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janetro de 1969, e tendo em 
vista o que cons~à. do Processo n9 6/17.002/81- SEA..P •. 

- ' RESOLVE: 

Conceder a·crtsostomo Francisqo de Araújo, ocupante 
do cargo de Asslstente...Comerclal, nlvei.12-A (Cadastro n9 
00011), dÓ Quadro de Funcionários Públicos do Governo 
'deste Território, lotàdo na Secretaria de Admlnlstraç~o -
SEAD, sejs (06) meses de licença especial, . · 
contados no perlodo de 06 de janeiro à 05 de ju lho do co·r
rente ano, nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711, 'de 28 de 
outubro de 1952, regulamEintado pelo Decreto n9 38.204, de 
03 de novembro de 1955, etn virtude do referido servidor ha:
ver completado· um (0.1) decênio 'de efetivo .exerclclo, com
preendido no perlodo de 02 de jl;lnelro de 1961 a 07 de ja- . 
neiro de 1971. · · 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1 de janeiro de 1981, 
929 da República e 389 dá Criação do Território Federal do 
~mapá. · - -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) n9 001 de 9 de janeiro de 1981 
~ 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando •. 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, ' 
do Decreto~ Lei n9 411, de 08 de janeiro /de 1969, 

RESOLVE: 

-Art. 19- De'cretar luto oficial pelo prazo de três (03) dias, 
compreendido no perlodo de 09 a _11 de janeiro do corrente 
ano em virtude do infausto acontecimento que enlutou lnú
mer~s _famlllas amapaenses, por.. ocasiã'o do n~ufráglo do 
barco Novo Amapá, ocorrido no dia 06 de janeiro de 1981, na 
região do Alo Jary, Municlpio de Mazagão. 

I 

/ 

'Palácio do Setentrlão, em Macapá, 9 de janeiro de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A-
mapá. r ' • 

A INIBAL. BARCELlOS · 
Governado'r 

(E) n9 O~? de_ 9 de janeiro -de: 1981 

O Governador. do Território Federal do .Amapá, usando 
das atribuiçõés que. lhe são conferidas pelo iterD 11 do artigo 18 
do Decreto-Lei n9 41 ·1, de 09 de janeiro de 1969, combinado 
com' Ós artigo-s 59, letra "i" e 69 do Decreto Lei n9 3.365, de 21 
de junho de 1941 , modificado pela Lei ' n9 2. 786: de 21 de 

.. março de -1956, . 

RESOLVE: 
t . 

, Art. 19 -.É declarada de utilidade pública, pararfins de 
desapropriação, a área de terr~ 'urbana . com benfeitorias, 

- discriminada no ar.tigo subsequente. 

Art. 29 ._' Trata-se CÍEi uma área em for'ma irregular, pos
suindo eixo longitudinal coincidente com a rodovia BR-156 e 
localizada na periferia norte da área urbana de Macapá, obe
.decendo o coritÓrno da segu fnt~ pqligonal: inicia no cruza
mento da Rodovia BR-.156 com a avenida Acre, a partir deste 

· ponto "o" com umá deflexão de 909 ('noventa graus) a direita, 
em relação ao eixo da rodovia BR-156 até encontrar o pomo 
"1" situado a uma distância de 500 ms. (quinhentos Metros); 

· a partir deste ponto cóm uma deflexão de 909 (noyenta graus) 
a esquerda segue acompanhado -na linha imaginária paralela 
ao eixo da rodovia BR-15_6 até encontrar o eixo da rodovia 
que dá acesso a .locali<;lade de Curiaú·, onde fica localizado o 
ponto "2"; a partir deste ponto com u.ma deflexão de 909 (no:. 
venta -graus) a esquerda até encontrar o ponto "3" situado a 
uma distância de,1.000 mts. (mil Metros); a partir deste ponto 
çom uma deflexão de 909 (noventa graus) a !3Squarda segue 
acompanhado uma linha imaginária para!ela ao eixo da ro
dovia BR, 156' até encontrar o eixb da avenida Acre,. onde 

,. 

: 
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está localizado o ponto ."4", á partir deste ponto.com-uma de- últi_ma con\ ocação,-o senhor Presld~nte deu contlnulçiade 
flexão de 909 (noventa graus) a esquerda até encontrar o aos trabalhos, abordando inicialmente a Importância. da Coo-

. ponto ''o" inicio d_a poligonal~ situado a uma distância dJ 500 _ pera ti v~ para, a Comunidade, bem como 0 trabalho desenvol-
mts. (quinhentos metr?s). _ , _ vldo pelo lnsti~uto de. Orientação às· Cooperativas H&.bltaclo-

Art. 39- O Governo do Térritório Federal do Amapá, atra- nals do Estado do Pará-INOCOOP-PÀ. Em seguida deterrnl-
vés do órgão competente promoverá a desapropriação de I)Ou ao Senhor S~cretário que fosse .feita a leitura do Edital 
área me!lci9nada no artigo precedente de q'ue trata este De- / de Convo.cação publicado no Diário Oficial-do Território Fe-

. · ereto nas formas da legislação em. vig_or. · deral do Amapá, cujo teor é· o seguinte: Coopératlva Habi
tacional de Macapá:COOPHAB-COOPHAMA- AF do BNH -
AI" 02 Sede - Rua Cândido Mendes n9 1520 ~ Macápá -
Amapá. Assembléia Geral E)<traordinária. Convocação. O 
Conselho 'de Administração ·da Cooperativa· Habitacional de 
Macapá .- COOPHAB-COOHÁMA,· por seu Diretor Presi~ 
dente, de.acordo com os' artigos ~6 e 39 dos seus Estatutos, 
convoca os senhores associados para uma reunião de As- . · 
sembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 02 de 
março do ano em curso, na sede da Cooperativa á Rua Cân-

Art. 4? - Este Decreto entrará em vigor na éfata de sua pu-
blicação rev_ogadas as_ diSJ?OSições em _contrár'lo. _ 

Palácio do Setentrião, em Mé;lc~pá, 9 de janeirb de 1981 , 
929 da Rep_ública e 389 dÇl Criação do Território Federal do A-

_mapá. - · 

ANNIBÀL .BARCELLOS 
-Governador-

Ata da Assembléia 'Geral .Extraordinária aa Cooperativa Ha
. . bitacional •de Macapá. COOPHAB-COOHAMA. 

dido Mande~ n9. 152Q. A Assembléia será instal~da em pri
meira co.nvocação às.19:00'hóras com a presença de 2/3 dos 
assoc iados; em segu(lda convocação às 20:00 horas, . 
com a .presença da metade IT'ais um dos associados e . ~ ' . 

. Aos dois (2) dias do mês de março de mil nove-centos e em terceira e última 1 convocação ; às 21:00 
seter:Jt,a ·e nove (1979), tendo como local o prédio situado à .horas com a presença de no mlnimo 10 associados: O nú-
Rua Cândido Men-des n9 152_(), na cidade de MI!,Capá, Terrl- I'T')ero de associados par-a efeito de ,apuração do· quorum_ de . 
tório Federal do Amapá, reuniram-se .-em Assembléia GeraL instalação é de 33 (trinta e três). A Assembiéla ora convocadà 
Extraordinária, os associados ·da Cooperativa Habitacional . deve~á deliBerar sobre 1 seguit'lte: 0rdem do Dia. I - Homolo" 
de Macapá-COOPHAB-COOHAMA, para_dellberarem sobre '- gação .da Diretoria Provk ;<~; 11 - Reforma do Estatuto Social, 
a Orde~ do Dia, ~onstante do Edital de Convocação,· publl- tendo em vista a necessic. . .;d de adaptação às normas da 

. cado no_ Diário Oficial do Território Federal do Amapá, de nú- . RC .. 10/78~ .de 1/9/78 111 - Apró~o do p_rojeto do novo Estatuto 
mero 2.907,_ edição do dia dois (2) de fevereiro de mil nove- . · Soc1al; IV -Extinção do cargo dos LiOnselheiros efetivos e Su~tes 
centos e.setenta e nove (1979). As 19:00 horas, o sr: Presi- · do Conselho de-Administração, do modo ·a atender aos ·ter" 
\f ente Abdal)ah Houat, assumiu a Presidência. dos J.rabalnos, / mos da RC-1 0/78. V. - O que ocorrer. Macãpá, 05.de fevereiro 
dando-os por instalados, convidando· o Sr. Nllde Ceclllano . de 1979. Abdallah Houat ~ Diretor Presidente. Terminada a 
Santiago, Ç>iretor Administrativo, para seéretarlá"lo e as re- · leitura' do Edital de Convocaçã_o, o-Senhor Presidente dos 
presentantes do Instituto de Orien~ação às Cooperativas do traba_lhos colocou em discussão e votação o item I da Ordem -
Estado do Pará, I_NOCOOP-PA, Dr•. E'unice da· S-Ilva Vlégas; do Dia, o qual refere-se à. Homologação da Dlreto~ia Provi-
Chefe' çlo Setor de organização e Assistênclá:às Cooperatl-' .· · sória. Solicitou a palavra, o Dr. Celso Tadeu Jackson da 
vas, Dr~. _Eliana Vllàça de Uma, Chefe do Setor. de Deserivol- · Costa, do BaQco Nacional de Habltação-BNH para- prestar 
vimento Comunitário, bem corno o Dr. Cêlso Tadeu._Jackson ~sclareci'mentos aos associados com relação -aQ Item' em 

'-da Costa, _Técnico-do Banco Nacional de· Habltação-B.N.H., ' pauta. Em seguida o Diretor-Presidente solicitou ao Sacra-
para faze"r parte da mesa dos trabalhos, e, como não havia tãrio que fizesse a leitura dos nomes dos atuais membros da 
número de associados para réuriir a Assembléia Geral em 1• Diretoria e -do Conselho Fiscal. O Senhor-Secretário aten-

·conv.ocação,· suspendeu 'os trábr:hos. As 20:00 horaá, 0 Sr. dando a referida ·solicitação iniciou a leitura dos ségulf'\tes 
'Presidente reabriu os trabalhe::, e, como ainda não havia nú- nomes: Sr .. Abdallah Houat, Diretor-Presideote, Sr. Nilde Ce-
m~ro de associados necessário _para reunir a Assembléia / ciliano Santiago, Diretor-Administartivo, Sr. Salomão Alce-
Geral em 2• Convocação, suspendeu novamente os -traba- lym_bre. Diretor-Ftnanceiro; ·Conselheiros Efetivo~: ,Sr. José , 
lhos. As 21 :00 horas, o Sr. Presidente determinou ao Senhor - Newton Campal Mo\Jtinho, Sr. Edilson Machado Brito e Con- · 
Secretário que fizesse a· chamada dos · • .;ociados presentes selheiros__Su~leptes: João Eduardo de Vasconcelos· Azevedo 
cnnstatando a presença de 1'4 assoe JOS; os quais assina- e Walter· aa.S1lva Pacheco. O Conselho Fiscal é composto pe~ 
ram o Livro de Presenças -dá Cooperativa. Havendo número los associados Franci~co Souza de Oliveira, ·Raimundo 
de assoéiados para reunir a Assernbféia Geral em terceira e An~isse de Oliveira e ' Alceu Paulo Ramos Rlho,·conselheiros 
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Efetivos, Jacy Jansen Costa, Elionai Cesar da Silva e Leandro 
Alcântara, como Çooselheiros .Suplentes até 05Í07/ 1979. A 
Assembléia d~icidiu unanimemente pela homologaç3o·. Em 

" . seguida, o Sr. Presidente colocou e'm discussão e votação o 
projeto do. novo Estatuto da CooperativÇI, do qual havia sido 
distribuída previamente, uma cópia a cada 'um dos presntes, 
cujo texto, aprovado por unanimidade é o seguinrte: Capitulo 
I - Da 'constituiÇão, Sede, Prazo e ·Área de Ação .. Art. 19 -
Con$tituida em Assembléia Gerfll realizada em 05 de julho de 
1978, sob a forma de sociedade civil de' .responsabilidade li-. 
mitada, sem 'fins de lucro, a-Cooperativa Habitacional de ; 
Macapá-COOPHAB~COOHAMA se regerá pelas disposições 
da Lei n9 4.380 de 21 de agosto de.1964, da Lei n9 5.764, de 
16 de dezemb'ro de 1971, pelas instruções e normas baixa
das pelo Banco Nacional da Habitáção, em especial pela RC 
n9 10/78, de 25 de setembro de 1978, e pelo presente Esta-

tuto.' Art. 20- A Cooperativa tem sede administração.fóro na cidade 
de Macapá - T. Federal do Amapá. Art. 39. - O prazo de duração 
da Coqperativa é o necessário ao alcançe dos seus objetiyos 
.sociais adiante definidos e o seu exercfcio sócia) coincidirá 
com o ano civil, devendo ao seu término ser levantado o ba
lanço geral. Art. 49- A área de ação da Cooperativa é limitada 
ao Território Federal do Amapá. Capftulo 11 - Dos Objetivos 
Sociais e Operações - Art. 59 - A Cooperativa tem por obje
tivo proporcionar, ·exclusivamente ' aos seus associados, a 
construção e aquisição da casa. própria, a preço de custo, e a 
sua integração sócio-comunitário. Tal objetivo será alcan
çado através da· promoção de empreendimentos habltacio: 
nais, previamente aprovados pelo BNH, caracterizados -cada 
um deles pela pro~i'midade ffsica ·das ur.idades qu9 o com
põem e perfeita definição dos seus aspectos ffsicos e finan
ceiros. Art. 69 - No cumprimento de seu .programa de ação, 
na qualidade de Agente Promotor do BNH, a Cooperativa 
se propõe a: I - escolher e contratar a aquisição de terrenos 
e/ou benfeitorias e · equipamentos indispensáveis à exe
cução de seus empreendim~ntos l:labitacionais e ao pleno ai~ 
cance de, seus objetivos; li -contratar a construção ou aquisi-

. ção, de acordo com as normas do BNH, com firmas idõnea's, 
de unidades residenciais; 111 -·obter do BNH, através de· seus 
Agentes Financerros, os recursos necessários à execução 
dos seus empreendimentos habitacionais ; IV - promover a 
realização de seguros, de acordo com as normas baixadas 
pelo BNH; V- organizar, contratar e manter todos os serviços 
administrativos, técnicos e sociais, visando a alcançar seus ·· 
objetivos. Art. 79 Todos os contratos diretamente vinculados 
à execução dos empreendimentos habitacionais, em que 
seja parte a Coope.ratiya,.deverão ser previamente submeti
dos à apreciação do BNH,'ou de outras entidades do Sistema 
Financeiro da Habitação por ele indicadas. §.19 - A inobser
vância desta disposição acarretará a responsabilidade dos · 
representantes da Cooperativa, na forma legal. § 29 - Tais 
contratos deverão prever, obrigatoriamente, como condição 
'de sua eficácia, que tenham sido aprovados pelo BNH, nos 
termos do art. 118 do Código Civil. Art. 89 - Cada associado 
som.ente poderá contratar a aquisição de uma unidade habi
tacional, na forma dq que dispõe o BNH: Art. 99 Para o desen
volvimento de suas operações, a 'Cooperativa manterá, sob 
contrato , a assessoria téçnica do Instituto de Orientação as 
Cooperativas ·Habitacionais do Estado do Pará-INO
COOP-PA. Art. 10- Os contratos de aquisição das unidades 
habitacionais,da Cooperativa deverão prever a correção mo
netária, de acordo com as normas baixadas pelo BNH.Art. 11 
- As unidades habitacionais serão atribufdas aos associados. 
através de sorteio processado em Assembléia Geral Extraor
dinária. de acordo com o Art. 61 deste Estatuto, com a pre
sença de representánte. do órgão Assessor. Art. -12- A Coo
perativa poderá promover, simultaneamente ou não, dois ou 
mais empreendimentos habitacionais, desde que previa
men!e autorizada pelo BNH. § 19- A cada empreendimento 
habitacional correspond.erá uma Seção distinta, onde serão 
ins~ritos os interessados· que, preenchendo as condições 
exigidas, a ela livrementes se vincularem, tornando-se asso
ciados da Cooperativa. § 29- A Cooperativa manterá, em sua 
contabilidade, registros ind_ependentes para cada Seção, de 
forma que os custos diretos, despesas .indiretas & receitas · 

. possam ser· atribufd os especi ficamente aos associados vin-
culados aos e:mpreendimentos . habitacionais respectivos . . 
Capftulo 111 - Dos Sócios, suas responsabilidades, direitos e 
deveres - Art. 13 -·Podem associar-se à Cooperativa quais
quer pessoas ffsicas . m~iores dé idade.ou emancíapadas, que 

. . 
tenham intere$se na aqui$ição de casa própr-ia at~avés do 
Programa de Cooperativas Habitacionais .e que: I - adiram a 
algum empreendiment<;> habitacional promovido pela Coope
rativa; 11.- não sejam proprietários, pr,omitentes compradores 
ou cessionários de imóvel residencial no mésmo município 

· do empreendimento habitacional, ou se o for.em, se compro
metam expressamente a aliená-lo 'no prazo de 180 ( ce[lto e 
oitenta) dias, a contar da 'data de assinatura da escritura de 

· compra e 'venda da onidadé habitacional adquirida at: ávés 
da Cooperativa; 111 -não sejam as'sociados de outra Coopera

. tiya Habitadonal. no mesmo município; IV - ·satisfaçam as 
condições de renda, idade e outras, na conform idade das 

-normas baixadas pelo BNH; v.- estejam no pleno gozo de 
seus direitos civis e téhham livre disposição de seus bens. 
Parágrafo único - A faculdade prevista no ,inciso li deste ar
tigo n~o se aplica àquele$ que já sejam mutu~rios do Sistema 
Financeiro da Habitação aos quais não será permitido in
gressar na Cooperativa. Art. 14- O número de socio é limi:
tado em função do programa· habitacional da Co9perati.va, 
não podendo, no entanto, ser inferior a 28 (vinte e oito). Art. 
15 - CÓnstitufda ·a Coo'perativà, é necessám para o ingresso 
do candidato. no quadro social : I : ter sido selecionado com 
base em levantamento sócio-econõmic.o ; 11' - ser aproyado 
pela Diretoria, er:n função dos req uisitos exigidos e enumera
dos no Art. 13. des~e Estatuto; 111- subscrever as cotas~partes 
do capital social da CooperatlvÇI. Art. 16 - O candidato ad-· 
quire à qualidade de sócio ·pela assinatura do termo de ad
missão no Livro de Matricula, que o obriga a cumprir o pre• 

· sente Estatuto. Art. 17 - São direitos do associados: 1~ tomar 
parte nas Assembléias Gerais e Seccionais; 11- propor medi
das de interesse social;· lll- votar e ser vótado; IV-· participar 
das atividades que constituam objetivo da Cooperativa; V
solicitar à Diretoria esclarecimentos sobre as atividades da 
Cooperativa, sendo-lhe facultado consultar, na sede social, 
nos 10 (dez) dias:que antecederem à A,ssembléia Geral-Ordi
nária, o relatório da Diretoria, o Balanço Geral e o parecer do 
Conselho Fiscal. § 19- O associado que aceitar e estabelece~ 
relação empregatfcia com a Coop_erativa perde o direito de 

· votar e ser votado, até que sejam aprovadosas as contas do 
·exercfcio em que·deixar o emprego.§ 29- ~ veC:a.:ia a acumu
lação de. cargos eletivos. Art. 18 - São deveres do associado: 
1- cumprir o Estatuto e o Regimento Interno da Cooperativa; 
11- acatar as deliberações das Assembléias Gerais, das As
sembléias Secciona is e da Diretoria; 111- cumprir com pontua-

. lidade todos os compromissos assumidos perante a Coope
rativa. Art. 19 - A qualidade de associado extingue-se por:.l
demissão; 11- eli.minação; 111- exclusão. Art. 20' - A demissão 
do as~ociado- se dará unicamente a seu pedido. Parágrafo · 
único- Efetiva-se a demissão pela sua-averbação no Livro de 
Matricula, com a da~a .e assinatura· do associado demissio
nário e dos representantes legais da Cooperativa. Art. 21 - A 
.eliminação do associado será aplicada, por decisão da Dire
toria; em virtude de: 1- infração legal ou estatuária; 11- des
cumpri'mento de qualquer. obrigação assumida perante· a 
CoÇ>perativa; 111- não preenchimento, r:1a época própria, dos 
requisitos de renda familiar necessários à obtenção de fi
nanciamento para aquisição de casa própria.§ 19 - O asso
ciatfo e!iminado deverá ser notifiêado de tal decisão através 
de carta registrada , ou edital publicado em jornal de.grande 
circulação, n·o.caso de ser desconhecido seu paradeiro, ca
bendo recurso, nas hipoteses dos incisos I e 11 deste artigo, 
com efeito suspen'sivo, para a Assembléia Geral, nq pra.zo de 
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da carta ou 

. dà P\Jblicaçãç do Edital.§ 29- De.corrido o prazo a que alude 
o parágrafo precedente, sem a interposição de recursó, ou · 
sendo. este deneg_ado pela Assembléia Geral, a eliminação se 
tornará efetiva mediante termo circunstanciado transcrito 
no Livro de Matrjcula e assinado pelos representantés le- · 
gais da Cooperativa. Art. 22 - A exclusão do associado será 
feita: 1- por morte do associada; 11- por-incapacidade civil não 
suprida; 111- por ·haver o associado atingido seu objetjvo- a· 
caaa própria " caracterizada pelo recebimento da unidade 
habitacional e assinatura do instrumento jurfdico pertinen
tes, onde estejam definidas as condições de financramento e 
de tr~msr:nissão da propriedade. Parágrafo Único - A exclu
são s~ torn·ará ~fetiva após ser reconhecida ou deliberada 
pela Diretoria e lavrado o r'espectivo termo·no Livro de Matri
c~:~la, datado e assinado pelos representantes legais da coo~ 
,perativa, deve_ndo, nos casos dos incisos 11 e 111, ao associado 
ser comunicada tal decisão, através de carta registrada, ou 
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edital publicado e.m jornal de g·rand~ circulação .. Art. 23·,- ' / tiva: a deVolu_ção ·do valor. correspond~nte às cotas-par.tes do 
Obs~rvado o disposto no·JVt34; a exclu'são por mcxte ?C.ar" · capital-aos associados-estará• sujeita,~em volume e•opor.tuni-· 
retará a ·tra-ns.terênéia .. dos direitos - e obrigações patrimoniais ·. dadé;.' às condições e po~sibilidades da' própria liquidação, , . 
do. associado faleçido a.setls herdeiros ou.benefiéi$rios I e-~ . de conformidade com. o art. 97 Capitulo Y"' Dos Livros- A~t. ' 
galmente habilitados. Art. 24·- A reponsabili·dade de cada as- .. , 38 - .A Coop.erativa possui os segui(ltes Uvros: I - de Matrl- ' 
so.ciado pelas oórig<:wÕes· so'cí~is perante tercerios é sy_bsi- cuia; 11-:de Àtas de Assembléias Gerais; ·111- de Atas de Asém-
diária e limitada ao valor de sua cotas-partes de·capit,al. Art. 25 · bléias Seccion:ais; IV -de Atas de ReuAiões da .Diretoria V- •.. 
"' A responsabildade de cada associado perante a: Coopera- de Atas de Reuniões .do Conselho Fiscal; VI - de Presença 

· ~va , .-:_ pelos . compr-omissos por ela .assumidos, 'será dos·associados.nas Asser'nbléi~s; VIl- de Registro de Preten- · 
atribuída proporcionalmente ao valor da· operação-de Aquisi• dl3ntes a - Associados; 'VIII -outros·, fiscais, cont~beis· e tra-
ção da unidade habitacionál por. ele compromi'ss?da _çor:n a : balhista_s obrigatórios. Parágrafo Único- ~facultada a,ado'
Coo·perativa. ·Patgrafo único-· N.o cas·o de a· Coopera- · ção de livros de folhás soltas o(l fichas. Art..39- Os livros de 
ti v à desenvolver, - simultaneamente-, ma,i's de um em~ · que tratam os inéisos I a Vl,l do artigo anterior serãó.obrigato-
p 'reendimento~ · 'habitacional, ..a responsabilidad,e, I riamente autenticados, numerados~ rubricados pelo BNH 'e 
perante a· mt:sma,..pelps compromissos por- ela assumidos e 'os ,demais obseryarão às normas 'que lhe sejam pertineotes. 
relativos a determinada Seção, de acor.do com 'o disposto no Art. 40 - No livro' de matricula, Ós associadÔs serão inscritos 
§ 29 do' Art. 12 deste Estatuto, será atribufda ·aos assÓciados por - ordem cronológicá de admissão, · dele contàndo: J -
integrantes da SeçãO que deu orige.m .à obrigação. Art. 26·- ; nome, dat~ de nascimento, esta.do civil, .- nacionglidade · 'f 

OCa1~ador de associado inter~ito. poderá optar pela perma-. · profissão;·endereço·, e númeró d.o .CPF e da Carteira de'lden- " 
r.nêncla de seu •curatelado ·~a Cooperativà ou por seu desligá- · tfdaáe do associado; li- número dê matricula do àssOciado na Coo- ( 

mento,' nào lhe ~abendo, no pril]'leiro caso, qualql:Jer int~fe- · peràtívq; ·m ·~. data de adm_issão do a.SsocÍado e, quando for o casÓ, 
rência na administração da ecitidade,. bem co mó votar à ser de sua·demiss&o' a pedido, eliminaçãó Ôu exclusão; IV- capi·-
votado para cargos sociais. Art. 2]- A demissão, eli.miriação . tal d·o. associado; V·_ indicação.da SeÇão corresponpente ao 
ou éxclusãq de,assqciado acarreta a' revogaçãêrdos c9'mpro- · empreen.dimento .habitacional a que aderiu o associado; VI-

-;missas assumidos com a Cooperativa e a liquidação de seus ássinatura:do representante legal da -Cooperativa ~- do asso-
l;laveres, 'observado o disp.,osto~no A h. 28 .. § 19- Quando a si- <::iadÓ nos termos de arlmissão e, quandóior o caso, d~ ~ua 
'tua·ção eéonómicq-ti'nance,ira da Cooperativa. o obrigar, a ,Di- • .demissãQ. VIr - espaço , ~ r a lavratura de termo circunstan-
retorTa efetuara _a_ liqu!dação- em prE?staçaÇÇí~s; deotro do · ·ciado ·as causas · de elimir. ão ou exclusão do ·associado. 

p.razo de 1 (hum) ano, a partir da Assembléia Geral de Aprova- Capltulo VI - Dos Órgãos 'sociais ~ Art. 41 - A Cooperativa 
Ção do balanço do último éxerclcio em que o associado áinda ex·~rce. suas funções através dos· segLii,ntes Órgãos; I -' As- · 
fazia parte da entidade. §. 29 - O direito do e'x~as'sociádd. - sembléia Geral; 11. - Assembléia Seccional; 111 - Diratoria; IV~ 
à liquidação dos seus haveres grescreve .em 2 (-dois) anos, a Conselho· Fiscal Assembléia Geral - Aft. 42 - A Assembléia 
partir -da ·data. da casacão da sua q ualidad~ de associ~dq. Geral dos associadqs é o ó,rgãd mflximo'·da Cooperativa cfen-
Art ' 28 - Ocorrendo' de(Tl issão oU eliminação, a Coopérativa tro dos limites legais e estatu :ários, tendo; poderes para··deci-

' deçjuzirá, a titulo de taxa de administração, 30% (trinta por · -·. 'di r os négócios sociais, e suas deliberações obrigam a todos 
cento) dàs importâncias .a que o ex-'assodiado tiver direijo, os associados, ainda que:..Susent!'l ou discordantés~ Pará-
ressalvada a hipótese do inciso ~I do ~rt. 21, quand_? não ,h a- . grafo-Ú,nico ·- As Assembléias Gerais serão con'vocadas com · 
vera qualquer retenÇão. Parágrafo Uni co - No caso de o antecedência rhlnima· de 1 O (dez) dias, em primeirà convoca: 
ex-assóciado ter realizado poupança superio'r ·à. e~igida, . o. Ção,_ mediarité 'editais afixados na: sede da entidade e publi-
excedente·não será computado. para-cálculo da taxa rnencio-· cados, .pelos menos um à vez·em jornal de grande· Circulação 

-nada neste' ártigo. Art. 29 - As perdas resultantes das opera-'. e, ainda, por intermédio de circulares aos associados. Art. 43 
· ções sociais er:n determinada. Seção serão atribuídas aos res- ~ . ·- Para a realização de Assembléias Gerais e se·c_cioriafs; a 
· 'pectivos associados, na · prorrqgação · do válor "' das fope- Cooperativa notificará _o B!'JH, -até 5 (cúico) dias antes 'do 

raÇões imobil iárias compromissr·Jas com a Coopê_rativa. Art.· prazo. fixado· no parágrafo ,Unico do.artigo precedente·, atra-
30 - A responsa.bilidade do associado demitido, elir:tin_ado _oú vés de· oficio· ou telegrama, sob J!)ena de nulidade das deci-
,excluido; perante. a.Coope.ratiya. perdurará por maa~ 2,(_dols) • sões tomadas, a critério do Banco. Art-.. 44 - As Assembléias 
anos após j8U desligament(), :nos limites dàS obriga~ões as- Gerais s·e· r-ealizarão, em primeiré! co~vocação, corn a pre~ 
sumidas pa~~ co'rp a entidad~, mas som8nte em relação aos sença de dois terços dos associados, no mini mó, em se- ' · 

' mprbmissqs, por ela_.contraidos até · .é·rmi n.Q do.éxerclcio , gynda convocação, a ser reàlizada 1 (uma) hora após a pri-
nl em que se efetivou a demissã, , eliminação ou exclu- · meira, com a metade mais . · · um dos associados;--e em · I s~ observado ó dÍspõsto n'O Parágrafo único do Art. '25. terceira e, última convocação, 1 (uma:) hora após a fixada'· 

- · Capí[ulo·IV :- Dos Rec'ursos E~onómicos- _Art. 3J _--São recur- · para a · segunda I convocaçãÓ, com 1 O (dez) associadbs, no 
. 1 so~ econômico§> qa Coope:atava: 1_.; o cap1~aJ soca.al ; 1r- os r~- mfnirno. Parágrafo Uni co- Excluem-se, na cóntagém do quo-
- cursos obtidos de óperções. _no S1sterna.F.tnançe1ro da Hab1- 'ru rn estipulado ·neste artigo, os componentes da Di retoria e 

tação; 111 - a poupança dosassociados, ,éónfor~e previsto em os membros éfetivos._do Conselho Fiscal. Art. 45- Nas As~ 
normás do BNH; IV- doações e leg(dos; V- quaisquer outros sembléias Gerais, cada associado terá direito a um voto. Pa-
re6ursos previstos .em lei óu· a ,rerem cri~dos mediante ,auto- rágr.afo únic·o- Sal.vo os memt>ros· da Dirétoria e do Conselho, 
ri ~ação do BNH; VI-- taxas cobradas aos associados;• multas, Fiscal, .aôs quais. é vedado atuar como ptocuradores,. cada ,. 
sobras prescritas e não·liqtJ idad.as e tod a e qualquer fonte de ass()ciado ROderá rep~e~entar um outro·, mediante, procura~ 
receita eventual. Art. 32 -O capi.tal social é inde_términado,.ili- ção especifica por instrumento p,úblico ou particular,. com 
mitado quanto ao máximo e· variável de'_ acordo c?m ó nú- . firma reconhycid~. Art. ~6, - Os.~ssociados prést1ntes às As-
mero de· associados e de ·cota-parte'S. Parágr'afo· Unico - A s_ymbléj9s Gerai§ deverão se i_derJ.tificar e ç.s'sinar o. dvro· d!3 . 
unidade 'de divisão do êapital e a con·t~.-p~rte, cujo yalc'>f'é de Presen·ça e só ~erão direito a voto ap-ós cumprida est;:t forma7 

Cr$ -·1 ,00 (hum cruzeiro) cada uma: Art, ,33 Cada assoctado lidada. Art. 47 ~~ Não ,pod~rá, parti cipa~. das Assembléias e, 
deverá subscrever no ato de sua admissão (la Sociedade, co- · çonsequen.teme.nte, v.otar e ser votado, 'o associad() que te-
ta:s-paries, no total de Cr$- 135.,00 (cento e trinta e cinco cru- · nha sido admitido depois de·éonvocada a Assembléia 
zeiros), que serão in~egraÍizadas, çje 'uma só ~ez, após a ' ou que ésteja em 'atrazo com o paga_~ento de seus éompro-
aprovação da operação financeira ne.cessária à realização dp missas junto à Cooperativa·. Àrt. 48 - Nç. discussão-de :as- . 
Qrogra.ma habítaciqnal da Seção .a ·que estiver 'vin.culado o sonto de inte~esse e.xcluslvo de dete"rm inado' assciado, este · 
~ssociado. Art. 34 -· ~ ve·dada: a transferência de cotas-partes . poaerá paf!icipar dos debates mas ·s.ern direito à voto. Art. 49 
do capital a nao assodj ad_os, mésrf)o po} causa rpõrti_s. Art 35 ~Salvo nos c'asos previstos no.Art. 61', as deliberações serão 

. _A tnÍnsferência.de cotas" partes .ª n'ovo assoCiad.o· admitido tomadas por maioria "!iimples de vot_os dos ássociados pre-
na CooP-erativa será_averbada no Livro de: Matrrcula,. ~- · sentes c_om direito de votar-, e Só pOderão verstar sobre··os as- : .. 
diante termo qúe ·conterá a ássinatura do t~a nsmitente-; do suntos constantes do Editál d,e ·convocação. 'Art. 50 - Os tra-. 
novo as·sociado, e dos repres.eratahte· le·gais. da .Coopefativa, ·. balhos das Assembléias Gerais serão dirigidos' pelo 'Presi:- 1 · 

Art'. 36 - Ao ~atirar-se ·ó· associado da . Cooperativ_a, . dente dà Coop~rativa , excet0 nas qu~e nãp.forem p_or ele con-
por demissão, eliminaÇão ou exclctsão; o. valor co~respon- - vo~1ad as. § 19 

- O President~. o_u qualquer ?~~~o· membro d_a · 
de. ri te às cotas"pa_'rtes ser-lhe~á devolvido 'ou posto ~· s ua dis- · ·· D1retona ou -Conselho F1scal, na o poderá d1ng1r os tra.balhos 
po·siç'ão, obSE)rva~ds os· P[incfpios esta.belepidos no Art: 27 • quando a Assembléia estiver deliberal)do soôre o- relatório e· . 
. Art. 37 ~ Ocorrendo a dissolução . e liquidação da Coopera- as contas da Adtninistra_çã9: send~ então subsÜt!Jido pél'o as-
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socia-do 'que for designado peiÓ ~lenário. '§ 29- O Preside'nte· ~reendimento nabitaciori'al ; IX~ aprovaÇão de 'sérviÇos•!el<tras 
da Assembléia,.· designada na forma 'do parágrafo anterior:. prescindfveis ao empreendimento habitacional.§ 19- Nos ca-
escolherá um associado para, na qualidade de Secretário, sos dos incisos VI, VIl, VIII e ,_IX deste artigo, a Assembléia de-
compor a mesa diretora do~ trabalhos. Art. 51 ~ ~ da compe- verá Ç>bse,rvar, como quorum mini mo de instalação, em ter-
tência das Assembléias Gerais a destituição dos membros da ceira convocação, a presença de associado" em númf:lro cor-
Diretoria e do Conselho Fiscal, em facê de causas que a justi• - respondente a 115 (um quinto) das unidades. habitacionais 
fiquem, por deliberação de dofs terços dos. associados pre-. da ,Cooperativa, desde que não inferior a dez ass~ciados, 
sentes, cuja eficácia dependerá~de homologação do BNI-!_. exigindo-se,' para aprovação da matéria, o' voto de, no mf-
Parágrafo Único - Ocorrendo destituiÇão que possa afetar a ·nimo, 3/4 (três quarto) dós assocíados presentes. § 29 -· 
'regularidade da ·administração ou fiscalização da entidade, Em casos excepcionais, a critério do Diretor do BNH, Super-
pqderá a Assembléia d!ó!signar, dentre os associ~os, adrhi~ . visor da Area a que estiver subordinad.o o Programa de Coo-
nistradores é conselheiros fiscais provjsóriQs até-a posse dos pe;ativas Habitacionais, o quorum de instalação e delibera-
novos, cuja eleição se, efetuará rw pr.azo máximo de 30 · ção, previsto rio parágrafo anterior, poderá ser modificado, 
(tri nta) dias, contados a partir da homologação, pelo BNH, respeitados os rhfnimos estábelecidos : em lei.§ 39- Na: hipó- . 
da decisão da Assembléia. Aft. 52 - O que ocorrer em As- tese do inciso I deste artigo, a deliberaçãõ que implicar mu-
sembléia Geral deverá constar de ata circunstanciada, que _. dança d.a'forma jurfdica da Cooperativa acarretará sua disso
será lavradà em livro próprio, lidá e aP.r6vada e assin~da, no lução e SIJ bsequente liquidação.§ 49- No caso de a Coopera
final dos trabalhos, pelos i~;~tegranfes da mes.a diretora e por \ · tiva ciesenvolver mais de um ~mpreend i m~nto habitacional, 
uma comissão de pelos menos 5·(cinco) 'membrôs designa- a deliberação sopre os assuntos referido.s nos incisos V, VI, 
da pelo pl.enário. A~t. 53- As Assembléias Gerais poderão VII ,'VIII e IX deste artigo serão de competência da as,
ser· Ordinárias ou Extraordinárias: Art. 54 -A Assem- .semb leia seccional , observado o disposto .no Art: 63, 
bléia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente dentro de e considerado, para efeito do quorllm de instalf!:ção a 
3 (três) · meses· seguin~es ao .término do exercfcio social; que alude o § 1 .~. deste· a_rtigo, ~ número de u nid.~-
competindo-lhe: 1- deliberar sobre as .Contas, Relatório da des habitaconats da Seção ObJeto da Assem bléia . 
Diretoria; Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal; 11- ele- Art. 62- As <'.lecisões tomadas com b?se no arti~o an-
ger anualmente os membros do. Conselho Fiscal e, quando • terior deverão, par.a sua validade, sér submetidas ao BNH, 
for o caso, os membros da Diretoria; 111- fixaw valor da verba que poderá rejeitá-las lotai ou parcialmente. Assembléia 
mensal da Diretoria, a titulo de representação, que vigorará · Seccional - Art. 63 - Ressalva.dos o~ casos que envolvam o 
no exerclcio social, observado o disposto no§ 39 do Art. 67. interesse global da Cooperativa e que, por isso, impliqúem , 
IV- fixar o valor a a vérba mensal a ser colocada à disposição convocação de Assembléia Geral, as. deliberações sobre as-
do Conselho Fiscal , a titulo de remun-eração, observado 'o suntos que interessem exch,Jshvamente aos associados inte-
disposto no §39 do Art. 79. V- deliberar sobr-e quaisquer as- .. grantes de determinado empreendi_mento habitacional, a c'ri
suntos de.jnter.esse da Cooperativa, constante do Edital de · t~rio elà Diretoria e ouvido o BNH, •através do Diretor da 
Convocação da Assembléia, salvo os de competência exclu-. Area .a que estiver subordinado ó Programa de 'Cooperativa . 
siva da Assembléia Geral Extraordinária, enunciados no 'Art. 61. "" Habitacionais, · serão tomadas em Assembléias Secc ionais,. 
Art. 55- A Assembléia Geral Ordinária ser.á convocada pelo . das quais só poderão 'participar com direi.to a vóto os asso
Presidente da éooperativa ou, no seu imgedirnento, pelo Di- . ciados da respectiva Seção. Art. 64- As Assembléias Seccio-
retor que o substituir. Art. 56.- Quanc;lo da convocação da As- nais serão convocadas pela Diretoria ou pelo Conselho Fis-
sembléia Geral Ordinária, na· f0r111a do Parágrafo único do cal, e dirigid~s pelo .Presidente da Cooperativa óu, no seu 
Art. 42, a "Diretoria deverá informar que se acham à dispo- impedimento, por qualquer Diretor . - Pará-
_sição dos associados: 1- Relatório da Diretoria; ll- Balanço e · gr.afo único- Poderão ser cc5nvocaaas, também, após solici-
Conta,de Sol;>ras e Perdas; 111-· Parecer •do Conselho Fiscal: tação não atendida, por 1/5 (um quinto)"dos as~ociados da . 
Art. 57 - A-aprovação, sem reserv.a, do Balanço e das Contas respectiva . Seção, em .dia com suas obrigações perante a 
exonera' de resP.onsabilidade os membros da Diretoria ·a do Cooperativa, hipótese erh que serão dirigidas por assoéiado-
Conselho Fisca( salvo erro, dolo, fraude ou .simulação. Art. indicado pelo plenário. Art. 65- As delierações tomadas em 

·58 - Os Edjtais de Co~vocação das Assembléias Gerais de- Assembléias Seccional vinc;.ulam a todos os assolados dare-· 
verão conter: 1- penominação da sociedade e o respectivo spectiva Seção, ainda que ausentes ou discordantes. Art. 66,-
número ·de sua autorização de funcionamento, seguid.a da As Assembléias Seccionais se aplicam, no que couber, as " 
expressão "Convocação" de Assembléià Geral", com a espe- normas relativas às Assembléjas Gerais. Diretoria - Art. 67-
cificação de .se tratar de Ordinária ou Exfraord inária; 11- o dia · A Cooperativa será administrada por uma Ditetoria, çonsti ~ 
El .a hora da oeunião, em cada convocação, assim como local tufia por um Diretor-Presidente, um Di retor Admin istrativo e 
de~ sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será sem- um Diretor"Financerro, todos associados eleitos em Assem-
pre o da sede social; 111- o quorum de instalação em con'vo- bléia Geral, e será representada 'fUd icial ou extrajudicial-

. cação; IV - a ordem do dia dos trabalhos ; V- o número de mente pelo Dir.etor-Presidente, em conjunto com outro Dire-
associados de que di~põe a Cooperativa, para efeito da tor. § 19 - A posse dos membros da Diretoria ficà sujeita à 
apuração do quoru m de instalão; VI- a assinatura 'do respon- prévia horJologação pelo BNH da Assembléia Ger~! que os 
sáv~l p.pla publicação. Art. 5Q - As Assembléias - Ge- elegeu.;..§ 29 - Os membros da Diretoria apresentarão, por 
rais Ordinárias da Cooperativa. deverão ser homo!ogadas ocasião d.a Assembléia Geral Ordinária, declaração dà bens, 
pelo,BNH,. para que suas deliberações tenham validade. Art. _cuja cópia será encam'inhaéla ao BN'H, juntamente com a 
60 - A Aqsembléia-Geral Extraordinária, que será convocada Ata.' § _39 -·A Diretori. fará j u~ a uma verba, a titulo de repre-
a qualquer tempo qüando a Diretoria ou o Conselho _Fiscal sentação, fixada am. , lmente pela Assembléia ' Geral Ordi-
entender neces_sário, ou ainda quando 1/ 5 (um quinto) dos nária, que vigorará' r exercfcio social, com basé no suporte 
associados, em dia com suas obrigaçõés perãnte a Coopera- admi_nistrativo· da .Cc >perativa, observados os seguintes li-
tiva, a pedir por escrilQ, indicando a ordem do dia e fuhda- • mites máximos mensais. a)quando 'o programa habitacional se 
mento . sua solicitação, te~á competência para deliberar constituir de até 200 (duzentas) unj dades residênciais: até 6 
sobre qualquer assunto, desde que relacion~do no Edital.de (seis) saláriop-mfnimos regionais; b) de 201 (duzentas e uma) 
convocação. Parágrafo Único ~ A Assembléi.a Gerai'Extraor- a 500 (quinhentas) àt~ 8 (.oito) salários~mfnimos regionais; c)· 
dinária poderá , também, ser convocada pelo BNI+; caso acima de 500 (quinhentas) até 10 (dez) salários-mini mos .te-
ocorram motivos graves e/ou urgent~s·que a justifiquem. Art. gionais~ Art. 68 - O mandato dos· membros da Diretoria será 
61 - Cor:npete exclusivamente à Assembléia Geral Extraordi- ·, de 2 (dois) anos, contados da data da Assembléia Geral que 
nária, e mediante aprovação de 2/3 (doiqerços) dos asso-_ os elegeu, ~dmitid ii a reeleição, sendo toda'via obrigatória a 
ciados presentes, qeliberar sobre os s~guintes assuntos: 1- . renovação de 1/3 (um terço) de seus membos. § 19- O man-
reforina do_ Estatuto; 11- fusão, incorporaÇão oú desmembra- dato dos Diretores eleitos no ato de Constituição da Coape-. 
mento da Cooperativa; 111- dissolução voluntária da Coope- rativa compreenderá o período da data da eleição .até o 31 
rativa ~nomeação do liguidante; IV--contas do liquidante· ; V- de dezembr~ do ano seguinte. §?9-Os dirigent~s. em qual-
atribuição por sorteio de unidad·es habitacionais; VI - aliena- quer caso-, perrr.Janecerão em· seus cargos a~é a posse dos 
ção, a ,qualquer titulo, de bens im_óveis não utilizados pela . novos administradores e conselheiros fiscais, a quem de'
Cooperativa no desenvolvimento-de seu programa habité!cio- . verão prestar contas dos atos praticados no per'fodo poste
na!; VI!- aprovação do empreendimento habitacional; VIII- rio't à data do Bàlahçó .. aprovado pela Assembléia Geral. Art~ 
modificação o das caracterfsticas ffsico-financeir.c:so do ~m- · 69 - As disposições previs!as no inciso ·111 do Art: 22 só se . 



-· 

Macapá, -15-01-81 DIÁRIO OFICIAL Pág. 6 

aplicam aos membros da· Diretoria após o término de seu· 
mandato. Art.' 7ú - Os Diretores não são pessoalmente responsa
veis pelá,s obrigações que contrafrem em nome dà CÓopera
tiva, no limite· de suas atribuições. § 19- Serão solidariam·ente 
~esponsáve)s os Diretores que se vincularem a comprom.is
sos ou operações em· desacordo com a lei, com as normas 

·do BNH e com as disposições estatutáriaS. § 29- Serão, no 
entanto, pessoalmente ~esponsáveis pelos prejufzos causa
dos à Coopera_tiva por-culpa ou dolo.§ 39- A Coopérativa não 
responderá P.elós atos a que se referem os §§-19 e 29 deste 
artigo,, a não ser que ós tenha validade ratificado ou deles . 
haja !irado proveito. § 49 - Os atos que impliquem on.eracãç> 
de bens da Gooperativa, na execução de seu programa habi~ 
taciona,l, ·especialmente hipoteca 1e caução de direitos, serão 
prati~ados · conju~tamente pelo Diretor-Pr"esident'i e out_ro 
Diretor.§ 59- A alii:mação ou oneração de ·bens da Coopera~ 
tiva, ql!e.não se incluam nos objetivos fixaqos no parágrafÇJ 
precedente, dependerá de prévia e expressa autoriZI!ção do · 
BNH e só poderá ser concretizada após aprova-ção por As
sembléia Geral e homologação final por parte do' BNH. Art. 
71 ; No,caso de impedimento de algum membf·o da Diretoria 
de exérc~r sua_s .funções por perfódo "inferior a 90 (noventa) 
dias, será adotado o seguinte procedimento: 1- O Diretor-
Presidente será substitufdo pelo Diretor-Administrativo, e 
este pçr aquele. ArL72- No caso de impedimento de u_m qu 
dois Diretores, por perfodo superior a 90 (noventa) dias: As
sembléia Geral, para eleições, visando à substituição do(s) . 
Diretor(es). § 19- No-impedimento de todos os ·membros da 

· . Diretoria; oú no cáso de vagarem todos os cargos por qual-, 
quer motivo~ o Conselho FiséaL coriv.ocará imedjatamente As
sembléia Geral Extraordinária para eleição de novos Dire" 
toras, podendo designar, até que ela se realize, e ouvido pre
viamente o BNH, ad!lli nistradores provisórios dentre os -as
sociados, ou solicita~ a intervenção do BNH. § 29- Os) Dire
tor(es) substituto(s), em qualquer caso, exercerá(ão) o(s) 
cargo(s) somente até o final:do(s) mandato(s) de seu(s) ante
cessor(es). Art. 73 - São ihelegfveis para a Diretoria, além 
das pessoas impedidas por·!ei, .os condenados 11 pena qu~ 

. vede , ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, 
o.s con'denados por crime falimentar , de prevaricação, peita 
ousuborno, co~cussão, pequlato, ou contr~ a economia 'po
pular, a fé pública· ou a propriedade. Art. 74 -. Não podem 
compor uma mesma Di,retoria os parentes entre -si até se
gundo ' grau, em linha reta ou colateral. Art. 75 - Compete à 

· Diretoria: I - ·administrar a Cooperativa, através das afivida
des e poderes conferidos a cada Diretor; li- elaborar. e apro
yar o Regirr.ento Interno; 111 ~ ver.ificar o estado econOmico da 
Coop'erativa e aprovar -os baiancetes mensais, bem como 
acompanhar o desenvolvimento dos·plqnos traçados;,IV- de- . 
lierar sobre a· admissão, demissão, eliminação e exclusão de 
associados; · V ·- deliberar sobre a convocação de Ássem
bléias Gerais e Seccionais, deterinando as 'medidas adeqva
das; VI -· autorizar, se for o-caso, a contratação de Secre
tário-Executivo e Auxiliares indicados pelo Presidente, •ob
servada a existência de. disponibilidade financeira no suporte · 

' ' 

'administrativo da Cooper-ativa, Art. :?6 - I -.representar· a 
Cooperativa, ativa a passivamente, em jufzo ou fora_ dele, 
sempre em conjunto CQm outro Diretor; li - convocar e p·resi
dlr as Assembléias Gerais e Seccionais e as· reuniões de Di
retoria, ressalvado o <!i.spost9 no Art. 50 .e seu· § 19; 111 -· su
pervisionar,_ coordenar e dirigir as atividades da Cooperativa; 
IV - · apresentar à Assembléia G_eral Ordinária o relatório 
anual. da DiretOria; V -. indicar, se for o caso, o. Secretarário-E- -
xecutivo e auxiliares a ser~m contratados pela Cooperativa; 

.. VI - rriov_iméntar, em conjunto com outro Diretor, as qontas 
bancárias da Cooperativa. Art. 77 - Compete ao -Diretor-Ad ~ 
ministrativo: I --formalizar a admissão e demissão de e-mpre
gados, observado o disposto no inciso I do artigo anterior; 
11 - praticar, juntamente coin o Diretor-Presidente, os atos, 
previstos no inciso I do artigo anterior; 111 -secretariar as reu
niões da Diretoria; IV - praticar todos os demais atos de n~tu
re~a ·administrativa da Cooperativa. ·Art. 78- éompete. ao .Di
fator-Financeiro: I - manter em ·ordem e atualizada a docu
mentaÇão contábil da Coopêrativa; 11 - mànter-se infomíadÓ 
e apto a informar ?OS derT;~ais membros da Diretoria e a~s do 
Conselho Fisc&l sobre -a posição contábil dar entidade; 111- . 
abrir · e movimentar, em conjunto com o Diretor-Presidente.· 
tontas bancárias da· Cooperativa; IV - praticar, juntamente 
com o Diretor-Presid~nte os atos previstos' no inciso I do ar
tigo 7:6. Conselho Fiscal - .Art. 7~ - A Cooperativà terá um 

Co~selho Fi~càl, constituído de 3 (três) rri.embros' efetivo e 3 
{três) suplentes, todos associados .eleitos anualmente . pela 
Assembléia Geral Ordinária, sendo pérmitida a ·reeleição 
apenas de 1/3 (úm terço) dos membros que tiverem efetivo 
exercfcio,. § 19 - A posse dos membros do Conselho Fiscal 
fica 'saj~ita à prévia homologação peJo BNH da Assembléia 
Geral que os elegeu. ·§ 29- O·.mandato dos m~mbros do Con
selho Fiscal ele[tos pelos fundador.es no ato de constituição 
da Cooperativa compreenderá o perfodo da data oa eleição 
até o dia ·3.1 de dezembro do mesmo ano. § 39 - Não podem 
fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inélegfveis enume
rados no Art. 73, os pare,ntes'dos Diretores até o 29 grau, em 
linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até·. 

_esse grau.§ 49- A cada conselheiro será paga, com b~se nas 
pr'esenças às reuniões, quantia mensal correspondente a até 
20% {vinte por cento) do salário-mfnimo regional. Art. 80- O 
Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez po_r mês, 
e extraordinariamente sempre quê necessário,· atendendo à 
convocação de qualquer de seus me'mbros 'ou da Diretoria. 
Art. 81 -Compete ao Conselho Fiscal: I- exercer sist~mática 
fiscalização nas atividades e operações da Cooperativa, atra~ 
vés do ext;ime mensal dos balancete~. do' balanço ant,Jal e dÓs . . -
livros e doc;umentos ·a eles referent.E!s; -11 apreciar o balancete 
mensal da escrituração e vérifica_r, a qualquer momen(o, a 
posição de caixa; 111 - apresentar à Assembléia Geral Ordi-

. náfia,o parecer sobre os negócios e operações sociais, to-
mando por base o inventário·, o balanço e as con-
·tas qo. exercfcio; IV- denunciar à Diretoria, a Assembefia 
G~ral ou ao BNH irregularidades que apurac podendo, para 
tanto, determinar os competentes. inquéritos; V - convocar 
extràordinariamente, em qualquer tempo,. a !A-ssembléia Ge-

. · ral , se ocorrerem motivos graves' e urgentes. Parágrafo único 
- ~ara o exanw das cortas co_m vistas à e'missão do párecer 
a s~r submetido à Ass,embléia Geral Ordinária, o Conse_lho 
Fiscal poderá valer-se do assessoram~rito de contabilista le
galmente hat5ilitado, que será remunerado pela Cooperativa, · 
observada a existência de dispónibilidade financeira no su- · 
portá administrativo da entidade. Capftulo v·ll - Da ·Fiscaliza
ção e. Controle - Art. 82 - A Cooperativa reconhece ao Bl'{H 
competência e poderes para, dentro dos limites legais, -exer
cer sua fiscalização e controle, sendo-lhe facultado, para tal 
fim, recorrer aos serviços de assessÇJria especializada ê, 
sempre que julgar necessário, examinar livros, atos, c;ontra-

. tos e documentos de.qu'àlquer natureza. § 19 -·A Cooperativa 
é obrigada a prestar toda e qualquér .informação que lhe for. 
solicit.ada pelo BNH, ou a quem este determinar. § 29 -·Are
cusa de informações, o fornecimento de dados falsos, . a 
omissão de respostas tempestivas ou qualquer emb.araÇo à 
fiscalização serão punidos na forma da lei e deste Estatuto . . 
Art. 83- ACoope.rativa é obrigada a encaminhar ao BNH, até . 
o ·último dia do mês·seguinte, cópia do balancete do mês an-

. terior, bem cónio a promover ô arquivamento, no _Banco,·das 
Atas das Assembléias Gerais Ordinárias, Extraordinárias ou 
Seccionais, no prazo d.e 30 (trint_a) dias de sua realização:. Art: 
84 - O BNH · poderá exigir que-a Cooperativa se sujeite. à 
auditoria · externa de entidades especial iz?.das por ele desi- · 
~n.ada . Art. 85 - A Coop~rativa é obrigada a observar o 
Plano ·de Contas e as normas, de contabilização baixadas . 
pelo B.NH. Art. 86 - A infra~ão d~e preceitos legais, n<c>rmati
vos, reg-ulamentares e estatutários .sujeitará a Cooperativa às . 
seguintes penalidades, s,em prejufzo da apuração da respon
sabilidade civi l ou criminal de seus administradores: .L- ad
vertência por escrito; 11- intervenção; 111- cassaçãó da Autori
zação de Funcionamento e do Credenciamento e canse
quente dissolução extrajudicial. Çapftulo VIII - Da Dissolução 
e Liqllidação - Art.- 87 - A éooperati_va se dissolver* de pleno ; 
direito: I - pela consecução dos objetivos predeterminados, 
reconhecidos em _Assembléia· Géral Extraordinária, ouvido 
previamente o·"BNH; 11 - pela cassação da Autorização d.e 
Funcionamento; 111 - pela redução do n'úmero de associados 
a menos de ?8 (vinte e oito); IV 7 P.Or decisão do BNH; V- por 
decisão judiciar. Art. 88 -A convocação da Asembléia·Geral 

· Extraord.inária para deliberar sobre a·dissolução da Coope
rativa só poderá ser ~fet ivada após prévia consulta ao ~~H e 
sua expressa autorização. Art 89 - A Assembléia Geral Ex:. 
traordinápria -deverá deliberar nécessariamente, sobre a dis
solução, prazo de ·liqu idaÇão, eleição do Liqui
-dante e dos membros do Conselho Fiscal e respectivas re
muneraÇões.;...bem· como sóbre a contratação de pessoal au
xiliaf. § 19_j o processç de liqui_dação somen~e poderá ser ini-- . . 

.I 
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clado, e empossado o Liqu.idante e os membros do Conselho 
Fiscal, após a homologação, pelo BNH, da Ata da Assembléia 
Geral· f::xtraordinária que deliberou sobre a dissolução da 
Cooperativa. § 29 - O BNH poderá nomear representantes 
para acompanhar o processo da liquidação. § 39 - A Assem
bléia Geral Extraordinária poderá, a qualquer tempo, destl
tuit o Liquidante e os membros do Conseiho Fiscal, condicio
nada a efetivação da medida à homologação do BNH. Art. 90 
-O Liquidante terá todos·os poderes ·de administração e re
presentação conferidos pelo presente Estatuto administra
ção da Cooperativa, ilmitados, porém, aos atos e ·operações 
de liquidação, obedecidas as normas baixadas pelo BNH. 
Art, 91 - Caberá ao Liquidante proceder "'todos os atos pre
vistos em lei ~normas do BNH, objeti~ando ultimar a liquida
ção da Cooperativa. · Art. 92 - Verificada~a ocorrência, du
rante o processo de liquidação resultante de uma dissolução 
voluntária, de qualquer fato que comprometa o seu curso 
normal, caberá ao .BN.H intervir na· Cooperativa, podendo, 
nesse caso, transformar a dissolução voluntária em extraju
dicial. Art.' 93 - A dissolução extrajudicial será determinada . 
pelo BNH, que designará o Liquidante, e será processada de 
acordo com a legislação especifica e demais normas baixa
das pelo BNH, desde que: 1- deixe a Cooperativa de oferecer 
condições ópéracionais, principalmente por constatada in
solvência; li - esteja concluído o programa habitacional da . · 
Cooperativa e à Assembléia Geral Extraordinária não sere
únà, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de homolo
gação, pelo ·aNH, da apuraçãp de custos, para deliberar so
bre a dissolução ou, reunindo-se, não delibere neste senti<:! o; .. 
111: haja infringência de dispositivos. previstqs em lei e ~as 
normas do BNH qu_e acarrete a neces~idade d~ adoção da 
medida. Parágrafo !Jnico- Na dissolução extrajudicial, a fis
calização será exercida exclusivament!'l peio BNH, direta
mente, ou por intermédio de pessoa ffsica ou jurídica por 
este designada. Art. 94 - O processo de liquidação extra- . 
judicial se inicia na data de assinatura do· ato baixado pelo 
Diretor da Area a que estiver subordinado o Programa de 
Co9perativas Habitacionais, decretando a dissolução. da·· 
Cooperativa. Art. 95 - Apllcar~se-á ao liquidante designado 
pelo BNH o disposto nos Arts. 90 e 91 deste Estatuto. 
Art. 96 - Na dissolução extrajudicial, os atos praticados pelo 
liquidante designado pelo BNH e inerentes ao processo de 
liquidação não são passfveis de apreciação por Assembléia 
Geral, cabendo a ele prestar contas de seus atos ao BNH. 
Art. 97 -·Realizado o ativo social e saldado o passivo da Coo
perativa, 'as sobras serão utilizadás para reembolso aos as
soc.iados de su~s cotas-partes. Parágrafo único - Reernbol-· 
sados o~ assÇ>ciado~ e em havendo sobras remasnecentes, 
e_stas serão distribufdas entre eles, proporciona-lmente ao 
custo final apurado das respeçtivas unidade habitacionais, 
sendo facultado à Assembléia Geral deliberar sobre outra 
destinação a ser dada às sobras, ouvido ·o BNH. Capftulo ·IX
Das Disposições Gerais - Art. 98 - Quaisquer contratos de 
construção ou aquisição de casa própria deverão ser firmá
dos cory~ base em concorrência leva·da a efeito ' pela Coope~ -
rativa, observadas as normas regulamentares do BNH. Pará
grafo Único - Em · casos excepcionais, mediante aprovação 
em Assembléia Geral Extraordinária, convocada e realizada 
de acordo com o Art. 61 deste Estatuto, poderá o BNH dis
pensar a concorrêl,)cia. Art. 99 - A Cooperativa é obrigada a 
mencionar, em toda publicidade e documentos, contratos e 
quaisquer papéis relativos a seus programas habitacionais, o 
oúmero de autorização do BNH para seu funcionamento. Art. 
100- Os casos omissos serão submetidos à consideração· do 
BNH. Passou-se em seguida à discussão do item IV do Edital 
de Convocação, isto é se seriam mantjdos os atuais dirigen
tes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal até · 
cumprimento integral de seus mandatos e a extinção dos 
Cargos de Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho de 
Administraç,ão. A Assem~léia dec!diu o seguinte: a) Manter 
os associados Abdallah Houat, como Diretor Presidente, 
Nilde Ceciliano Santiago como Diretor Administrativo e Sal.o
mão Alcolumbre como Diretor Financeiro, até o final. de seus 
mandatos à 05 de julho de mil novecentos· e oitenta (1980). b) 
declarar extintol> os mandatos dos Conselheiros Efetivos, as- . 
saciados · José Newton Campbel Moutinho e Edilson Ma- · 
c)1ado Brito e dos Conselheiros Suplentes, João Eduardo de 
Vasçoncelo~ Azevedo e Walter da Silva Pacheco para· ade
quar os órgãos dirigentes da Cooperativa ao novo Estatuto , 
Social. c) manter· os associados Francisco Souza de Oliveira, 

Raimundo Anaisse de Oliveira e AlceÜ Paulo Ramos Filho 
como membros efetivos do Conselho. Fiscal e Jacy Jansen 
Costa, Elionai Cesar da Silva e' Leandro _Alcântara Filho 
como membros suplentes do Conselho Fiscal até o final de 
seus-respectivos mandatos à.clnco de julho de mil novecen
tos e setenta e nove. Em seguida o Sr. Presidente explicou 
que o item 111 da Ordem do Dia foi publicado: incorretarnente, 
uma vez que o item 11 já mencionada a reforma do-Estatuto, o· 
que supõe uma aprovação do mesmo. Em virtude dess.a de
cisão o Presidente declarou prejudicado ·o item IV do Edital 

.dé Convocação e, referindo-se ao item V da Ordem do Dia 
declarou que da parte da mesa nada havia a ventilar., colo
cou a palavra à disposição dos associados, ocasião em que 
fez uso da mesma o Sr. associado Walter Pacheco, solici
tando ao Sr. Pres'idente um breve relato sobre o andamento 
da Cooperativa. O sr: Presidente prestou os devidos esclare
cimentos de modo a satisfazer o solicitante. Em seguida b Sr. 
Presidente passou a palavra ao Dr. Celso Tadeu; para que fi
zesse alguns comentários com relação aos critérios de con- · 
corrência. O Dr. Celso discorreu longamente sobre o· as- · 
.sunto, dissipando assim as dúvidas dos p~esentes. Conti: 
nuando .os trabalhos, o Sr. Presidente, cojocou a palavra à 
disposição .de todos os presentes e face a ausência de mani
festação por parte dos mesmos, solicitou que o Plenário In
dicasse a Comissão de cinco (5) membros para assinarem a 
Ata da · presente reunião. Por aclamação foram indicados 
para integrarem essa comissão os associados: João Jansen 
Rodrigues, Francisco Souza de Oliveira, Joaquim Fellx da 
Silva, João Djalma Santiago do Nascimento e Walter Silva 

. Pac~eco. · ~omõ nada mais ho,uvesse a ser tratado, o Sr. Pr~
sidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de 
todos os associados e, eu Nilde Ceciliano Santiago, convi
dado para secretariar esta ·Assembléia Geral, la
vrei a presente Ata que foi lida e aprovada por todos os asso
ciados que assinaram o Livro de Presenças vai por mim, pelo . 
senhor Abdallah Houat, Presidente· dos· _Trabalhos ~ pelos 
cinco membros da Comissão designada pelo plenário, assi
nada . M.acapá 02 de março de 1979. 

f 

Nilde Ceciliano Santiago. 

Abdallah Houat. · 

Walter Silva Pacheco 

Francisco Souza de Oliveira. 

_ Joaquim F~lix da Silva. 

João Djalma Santiagq do Nascimento. 

MIN-ISTÉRIO DA INDÚSTRIA E Co'MÉRCIO 

GOVERNO DO TERR'rTóRJb FEDERAL DO AMAPÁ 

JUN_TA COMERCIAL DO TERRITÓRIO FÉDERAL DO AMAPÁ 
' . 

MACAPA - AP 

· ' CE=9TIDÃO N9 043/78 

· Certifico, em cun . ~ rimento· ao despacho do Senhor Pre
sidente desta Junt~ < :>marcial, exarado às Fls. 58 do Pro
cesso protocolado so o n9 1.522/ 78 - 05.10.78, que a Coo-. 
perativa Habitacional t.le Macapá - COOHAMA, com sede à 
Rua Cândido Men~es, 1520 - Central, nesta cidade, possui 
seus documentos legais de constituição arquivados nesta 
Repartição sob o ()9 16 4 0000002 a; por despacho de · 
19.10.78, com o objetivo de .proporcionar a·seus associados . 
a a~uis~ção de casa própria mediante a execução de projeto 
habltactonal a ser submetido à aprovaÇão do Banco Nacio
nal d!'l Habitação - BNH. Capitàl: Cr$1.650,00 (hum mil seis
centos ·e cinquenta cruzeiros), com inicio 05.07.78. Secreta
ria Ela Junta Comercial do Terr,itório ·Federal do ·Amapá (JU,. 
CAP). em 25.1 p. 78. E para constar eu , José Maria Almeida da 
Silva, responsável pela Seção de Arquivo, expedi a presente 
Certidão. · 

Visto: Dra. Marflia Costa Lima Cav~lcanti, Secretária-Ge
ral: 

Marrlla Costa Lima Cavalcanti 
Secretário Geral - JUCAP 

-
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ÇARTORIO 00 -REGIS'tRO PÚBLICO 

. PROCLAMAS. DE CASAMENTO . 

· O Of!élal do Regl~tro Civil de Casamentos· dEi Comarca 
ae Màcap_á, Território ~ed_eral do·Amapá, Rep'ú_bll.ca Federa-~ 
tlva do Brasil, faz saber que pretendem se çasar: Edlr.Farlas 
de Castro ê Maria Eland!ra Mendes da Cunhá.· · . . . . . . . 

., Ele. é filho de JÔsé'da·Silva Cas.tro, falecldó ~ri:! e Maria do 
·Carmo F,arlas de Castro. •. _ · · _ 

. Ela é filha de Pedro Lopes da Cunha,é d.e Julleta Men-· 
des da. Cunha. .. ' ....-. . \ 

Quem soube-r de qu'alquer Impedimento que os' Iniba de 
casar um com o outro, acuse-.o na forma-da h:ll. 1 ~ • · I , •. , ,, ... 

Macapá(AP), 13 de janeiro_ de ~981 : 

Documentos De_ferldqs . 
~- ... ..,... -' ' 

Em 26 d~ Dezel')'lbro de 1980 

, Cancelamentos.-F. Individuais 
1..146 ~ P. N. da Cruz ..... .. , .. · .......... ... : .~., 

Sede: PraÇa Teodoro Mendes, s/n9 . 

1.147 -

1.0,64 -

Central- Macapá-AP> .. 
H. S. Mártins· ... .... . ..... · .. .. ..... · .. . . 
Sede: Rua Leopoldo Machado, 1602 
Central- Mà.capá-AP. . , 
I. M. Rocha. : ...... ~.' ...... :-.. , .. ... . ' .. 
~ede: Rua Leopoldo Macnado, 1603 
Trl:)m·_- ~ac,apá:AP. : . ~ 

-- .. 
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I ~~ José Tavares de Almeida Sociedade AnMima 
1.132 - Telecom1,1nicações do Amapá S/ A-

,, 

. \ 

· Oficiai e Tabelião 

. . 't Teleamapá : .. : ... .... ............ .. .. . 
Sede: Av. Coaracy Nunes,104- Cen 

1 . . ' 959 
CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

' PRQC~ÁMAS .DE éASAMENTO ~· trai- Macapá-AP. · 

Pro.ce.ssô J~lgado' e ~olocado em exÍgência p~·lo ple-. · _ O Oficial do Reglsti'p Clvil_da Coil]arca de'Macapá,"Terrl
. tório Federal do Amapá, Republlca·Federatlva do Brasil faí 

saber que pretendem se' Casar': Aluizio de Andrade Pont~s e 

náno na pauta do dia 26.12.80. " · 
1.145 - f.. J. Martin-s.;, ...... · ......... .... : .. ) .... Anotação 

Nazlel.zá Marl~ Monteiro da Silva. · . ' . ' "' · - - . 
I , ..-. 

Ele é filho de Rosemir9 Lamelra Pontes e de Noema· de 
Andrade Pontes. · ' . • · 

. :. E I~ é fi]!Ía de Ma~~el Àlrheirindo dá s'ilv~ ~ de Ju'dlte Ma- ~ 
clel Montelr.o. · . . · · . . 

1.Q29- :J.oséCoel~odeMira ..... .. ~ .": ..... ' ... 1,6. 1 Ó001284 5, 
S~:~de: Av. Henriql!e Galúcio, 3178-
Santa Rita- Macapá-AP. · ·· . 

"' . ' • • I , • •' • 

Quem soú'ber de qualquer lrnp.edlmento que,-os Iniba dê
, casar, um com o ou'tro, acuse-o na forma da lei. 

'"" ~a~~pá, ,1J. de de,z~br?· de.19SO; 

José Tavares de Almeida 
· Oficial e Tabelião 

1.047- EliasR~ Tork . ." .. : .: .... .' ........ .' .. ~ .. 16 10001285 3. 
· · Sà'de: Av. 'NaÇ06s Unidas, 1.s'69 - Je · 

sus de Nazaré- Macàpá-AP. ' ' ·, 
1:122 - Tomé Picanço dos'Santbs ... ·.~ ..... ~· .16 .f 0901286 1 

• S13de: Av. Mendonça Furtado, 2892- · 
Santa .Rita ~ Macapá-AP·. · -

•' 

Mhiistério da Indústria ·e dÕ Comércio ~ " 

I ' 

· ·• 
1 

Ç'ontratol? S~clals (LIMitADA) ' -
1.113 - · ir";lãos RibeirQ Ltda ........ .... .. .' ... 16 '2 0000396 1 

Gover[lo do Território ·:Federal ~o Amapá · ·· -,.._ 
- Sede: Av. Mendonça Furtado, 100- · 

~ · Central - Macapá-A.P. 1 • , , 

JUNTA co.ME~CIAL oo TERRITÓRIO FEDERAL cio AMf.PA 1.128 - 'Nery & Irmãos Ltdâ .................... 16 . 2 Q000397 o 

· Documento Defertoo. ' ' 

Em 12.de Dez~mbro de 19eo . 
. ~ .. 

\ Reunlªo Extraordinária·. - ) 

,.. .~ 

. Sociedade Anônima .. . I 

1.105 . -. Matapi Agropastoril S/ A ....... . ~ .. ... . 957 . 
Sede: Av .. Màteus de Azevedo Coutl , . . "' . . 
n h o n9 41 - Central - Macapá-AP. 

' ' ,\ .. ' -
Documentos Deferidos · 

' ·' Em 1-8 de ,Dezemoro de 1980 · 

.. 

Sede: Rua Macapá, n9 47- Porto~ 
de Santana - Macapá-AP-"' 

... ~ # "" 

Alterações c'o.ntratuais 
. 1.130- Malú-lndústriadeTacosdoAma- _ 

pá Ltda ... . :· .... ... .... '~· .. .', ...... .... . 
Sede: Av. Presidente Vargas, 785•- · 
Central - Macapá-AP. · . 

1:123 - Fazenda !3ela-Vista Agro-pecuáriª Co ·. 
· ,. 1\iércio Ltcfa · .... : .. .. .... . : ..... ~-... · ... . 
. Sede: Fazenda Bela-Vista, s/n 9 - Cal . 

çoene-AP. 

Proteçã·o do' nome Com~rci~l 

. l 

~ 

987 

" 
. 988 

' 

" 

I ! 

1'.125 ; ConfecÇõesChesterS/A .. · . .. , ...... , .. 16 9 0000278 o· 
· F.lrinas· lndlvtduals Sede: Rua Antunes Maciel, ~95/313 

1.129 ,.. Josefina Brandão da Silva ......... .. ~ 16 1 0001,279 9 e 317, Sào Gristovão- Rio.de Janei 
Sedé: Av. Padre Jülio Maria Lombáerd . ' · · r.o::oRJ. • . . · · . 
n~ 1514 -'Saota Rlt~- Macapá-Ae. , ..:. 1.12ô - OI ma Bebedouro St A - Óleos Vege . . 

. 1.112 - Norma Sueli Serique Gato ............ 16 1 0001280 2 tais .. ....... .'. : . ....... ............ ... 16 9 0000279 8 
·Sede: Av. 'Henrique Galúclo, s/n9- · Séde: Av. Quito Stamato, s/ri9 -· Cen 
Central- Macapá-AP. ' " tro- Bebedouro- SãoPaulo-SP. , 

1.115- MadaDomlngasPachecoTuplríam- • 1.127 ~ Brascolal.::tda .. > ....... ,. ,-. ... > •• , .-••• -.. )6 9 oooo280 1 J 

...._ bá .. : .... 1 •• :- . ·' : ...... • • •••• .'. ·: .... . : ;..-~ : 16. 1 0001281j 1 '7 Sede: Rua Brascola, 222- V., São Leo 
Sede: Rua Hlldemar Mala,.3550- Bu . J?Oido- São Bernarçjo do Campo -:. 

-. rltlzal·- Màcapá-A.P. · São Paulo. .. · 
1.116- -M. N.·P. Bâ.'rbosa ........ .... ... ........ 16 1 0001282 9 

• Sede: Av. Fellcl~no Coelho, 381-Trem \ . . _ . '! . . '· ~ , . 
Macapá-AP.. . · Processo Julgados e colocados-em exigências pelo 

1.1:17 - ,M. N. S . . Navegantes .. . .-.. ...... .. .... 16 · 1' 0Qo1283 7 .. ·' plenário na pauta dÔ dja 18.12.80. 1 . 

· . Sede: Rua Eliezer Levy, 3010- Trem/ · -1:118 - ·José Raimundo' Coelho Cpsta_ .. . _: .. : .. • . Reglstro 
M{l~·apá-AP. . 1.121 - Maria Conceição j3r.~ga Fernanqes . . . · Réglstro - . \ ' ' ' . 

I·. 

·; 

.. ' 

\ 
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