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DECF\ETO ( P) ~Jº 1205 de 30 de ayos t o de 1988 

Re forma Praça da PolÍcia Mili t a r do Ama pá e dá 

providênciaé; . 

ou tras 

O i;ovcrnador do Terri r.ÓrLO Fcdcrul do Ama pá , usando da s 
a t ri buiçÕes que_ lhe s ão conferi das pe lo arti go 18 , j_ tem II , 

do De creto- Lei nº flll, de 08 de janei ro de 1969 e a vista 

do dispos to 1 0 § Único, item JI , do art . 89 , da Lei nº . . 
6 .G52 , de 30 de maio de 1979 e o que cons ta dos Processos 

nºs. 2871lO . O:JOOOl/84~PMAP , de ll de janei r o de 19811 c 

2U71'10 . 000010/ 87-PMAP, de o: de .i unho de l UU7 , 

RESOLVE : 

Al Ler ar o Decre to ( P) nº 0299 , de 20 de f'evc r e i.ro de 
1981'1 , publicado no u~ ~~rio Dficj a l do ferr _;_ t ório Fecle r wl do 

1\ma pá , ng 1'11.14 , t.h-! 00 Jl~ ma r c;o clf, l '::IU4 , que passo a vi [lo

rar com u s el)uin te r e t.la<;ão: 
c: 

Art . l º - F.Lc CJ re rorrnouo, nos Le rmos do i cem II, do ar-

t i go 9b r. i.tr.m JT I, do artigo '-!'! , li a Lei nº G. 6G2 , de 30 

de mCJio de l <J'JCJ , o Gu PM 101 11 '~ADTR DOS SANI OS r:OSTA , d<J 

PolÍ cio Mi li ta r do Am3p6 . 

1\rt . 2° - 1\plica r --c;"!-:, ,-, t{ tt;l n de provP.ntos ao Sd PM 

lOHl N/\Din DOS SAiHOS COS l f>. o rJ i s pos to no i Le m III , do nr
Ligo 101'1 , da Lei nº !:) , 'J.OG , de ?3 de j ul ho de 1'.173 . 

l\r t . 3° - O ón1iío compc Lente cJi1 Polida Mj li tar do Ama

pá, reali.-ar ::J os ciÍl culos do ccmuncração c de ou Lros dire~ 
cos 1-'r e vü> tos no t;{ t:u l o r I I , da Lei nº ::; . '.IOG , ue 23 ele ju 
l ho el e 197 3 , rnund ç,de a plic ur às PolÍcias Militaras dos Te-;: 

r i tÓri os Federais do 1\rnapá c Rorai ma , a través do Decre to 
n° 7' J . 108 , de ll de jc,neir·o de E .r77 . 

Auditor do Governo do Território 
Dr. JOSÉ VERÍSSJMO TA VA RES 

Secretá rio de Educaç:io c Cultura 
ProL BENTO GÓES DE ALMEIDA 

Sccrct<lrio de Agricultura 
Dr. ALCJONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretário de Seguranç~ Pública 
Dr. EDSON GOMES CORREIA 

Secretário de Saúde 
Dr. JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEfROS 

Art . llº - O Ór gão cornpclente tk PolÍcia ll< t li Ldl' do Ama
pa provLdenc i ará o desligCJrne n to do !::erviç.o ativo do Pl'aça 

reforrnodo , conf orme o pl' Dvisto no cur Ículo II , do tÍ t ul o 

IV , da Lei nº 6 . 6éi2 , de JO ele maio de 1J7J . 

Ar t . 5° - Este Decr eto en Lr a em vigor a c.;on tar de 08 tJe 

março ele 1~84 , revogadas as disposiçÕes e rn con trÁr j o . 

PALÁCIO DO SETEN fRlÃO , crn l-.·1aca pá-I\P , e rn JO tJe ilGOS to rJc 

19Uil , 1009 da R8pÚblica e ll5" da Cri :~çõo elo Território 1 ·~
der a l do Amapá . 

JORGE ~.JOIJ,~ DI\ C03T/\ 

novt~rnndor 

1iiH-~ Fi TtFiTO DlJ I\J 1Er1Wn 
Governo rJo Terri t Ól'i o F celcrn 1 rio l\rniJp6 

DEcnE I O ( P) ~" º ] 20G de lO c! r; <teJOS Lo de l ~JUfl 

Cl {;uvc r nador do len·i LÓc io Fr.r!er,Jl do /\mapa usondo das 

'" lri buiçÕes que lhe s ?io conferüJcs pelo artiao\o , item n 
elo Dncrc Lo-Lei 11" till , de O'J ele janeiro de l 'J6'J . 

RESfJLIJE : 

Or " ; i. una;· f>Lf~f-IfiHOU 81JDRJGUES DE SO.IZA, Secre tá;-io ele Go

vr~rno Ue 1- i.n íJnr\:as , pDr a exercer ucumulo t.i.vamente , em subs

Li Ltút~êio o carr )o de Govcrnaelo r do Terr itÓrio FcciE-'ral do 

Arna p<Í, tJur .:Jn Le o Lrnpcel i me n to rJo rcspec tivo ti t u l a r que v L<t 

jar á L' Lé U8lém- f'l\ , onde pa r ticiporÁ tJa solerüdilde elE~ DOSS; 
do novo ComC~r~ Liun Lc dr. [Jo neo i iío r,:ili to r , no diu ]1 Li e. no o_:: 
Lo do corrcn Lr? ilno . 

to!itJCiJpÚ-1\P , crn JO ele na os to dr? l 'JflfJ , 1009 ch. i .e pt-lbl i ca e 
fl :iº el a Cr i ação do 1 crri LÓrio Feder a l do 1;ma:J~ . 

JOflCE NOVA DA COSTf, 

GOVERNADOR 
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MINIS~RID DO INTERI OR 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1207 de 31 de agosto de 1988 

O Governador do Terri t Ório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçoes que l he são conferidas pelo artigo 18 , item II 
do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Proc . nº 28790 . 005624188-SEAO , 

RESOLVE: 

Art. '1º - Cancelar a suspensão de Contrato de Trabalho , 
da servidora JUCILEINE DOS SANTOS MACHADO COELHO, ocupante 
do emprego de Técnico de Laboratório, cÓdigo LT-N~~Bl8 
classe "8", referência NM-19 , da Tabela Permanente do Go
verno deste TerritÓrio, lo tada na Secretaria de Promoção 
Social- SEPS, do que trata o Decreto (P) nº 0705 , de 11 de 
maio de 1988 , publicado no Diário Oficial do TerritÓrio de 
nº 5157 , de 20 do mesmo mês e ano, a contar de 1º de setem 
bro do ano em curso. 

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

Macpá- AP, em 31 de agosto de 1988, 100º da Republica e 
45º da Cri ação do Terri tÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNADOR 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A~APÁ 

PREFEITURA MU~ICIPAL DE SANTANA 

Decreto (P) Nº 019 de 17 de agosto de 1988 

O Prefeito Municipal de Santana , usando das atribui çÕes 
que lhe são conferidas pelo /lrt . 34 , da Lei nº 6 .448, de 
11 de outubro de 1977 , item VIII. 

DECRETA: 

Art . 1º - Nomear LABIBY GAZEL PICANÇO , para exercer o 
car go em comissão de Chefe da Divisão de Pessoal , criado 
pelo Decreto nº 001188 , de 1º de j ulho de 1988 . 

Art . 2º - Os efeitos deste Decreto entram em vigor , a 
partir desta da ta . 

CUMPRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

Santana (AP) , 17 de agosto de 1988. 

HEITOR DE AZEVEDO PIÇANÇO 
PREFEITO MUNI CIPAL DE SANTANA 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A'I:\PÃ 
CO:!ISSÃO DE SINDICÂNCIA - DECRETO (P) N9 ~ . 711 /88 

PORTARIA N9 00 1/ 138- COmSSÃO DE SINDICÂNCIA 

O Presidente da Comi ssão de Sindicância designada pelo 
Decreto (P) N9 1.711 , de 24 de agos t o de 1. 988, do Excelcn 
tíssi mo Senhor Governador do Território Federal do Amapá,-

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar o servidor FRANCISCO JOS~ NOTA !1.,\ -

CHID, membro auxiliar desta Comissão, Agente AdmLnis trati
vo, Código LT- SA-70 1, Classe "Especial" referência NN- 32 , 
da Tabela Pe rmanente do Governo do Território , para desem
penhar a função de Sec retário da referida Comissão . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç&es em cont ri r io . 

aacapá (Ap), 30 de agosto de 1 . 988 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Presidente 

TERRITÚRIO FEDERAL DO NJAPA 
FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE PUGILISMO 

ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ MENTE E CORPO 

F.A. P 
APROVADO 

Em 25 I 04 I 88 
Maria Inêz Gomes de Oliveira 

PRESIDENTE 

ESTATUTO 

TÍTULO I 
DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS 

Art . l Q - A ASSOCIAÇÃO DE KARA T~ MEIHE E CORPO é uma en 
tidadc CGportive e social , fundada em 01 de março de 1988. 

CAPÍTULO I 
DA DEI~DMINAÇÃO , SEDE , FORO , DURAÇÃO E PA TRIMDNID 

Art . 2º - A ASSOCIAÇÃO DE KIIRATt MENTE E CDRPD ,com sede 
e foro na cidade de Mazagão , Território Federal do Amapá , 
tem personalidade j uridi ca distinta de seus associados , os 
quais não respondem s ubsidiarimente pel as obrigações soci
ais e financeiras contraidas pel a entidade , em mandato re
gul ar de Diretoria . 

Art . 3º - A ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ MENTE E CORPO, entida
de esportiva e social, sociedade civil, tem prazo de dura
ção indelerminado e tem por objetivos : 

I - Praticar o pugi lismo de uma manei ra ger al , nas cate 
gorias infantil, juvenil ,jÚnior e adulto ; 
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Território Feder.al do Amapá 
DIRETOR 

Dr. PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

~OmREI&G.INBA.IS~. Bm~maBma&DB~~~m&m&~ ~~P~R~EÇ~O~S~- ÇA~S~SI~N~A~T~U~RA~S~~~BaEDBE~~~~ 
• Os textos enviados à publicação deverão ser datilografados e 

acompanhados de ofício ou memorando. 

O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá ser encontrado para 
leitura nas Representações do Governo do Amapá em Brasí
lia/DF, Rio de Janeiro/RJ e Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
07:30 ás 12:00 horas 

Horário : Das 
14:00 às 17:30 horas 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
• Publicações · centímetros de 

coluna .. .... ............. .. . Cz$ 576,00 

• Macapá .. ........ ....... . ... . 
• Outras Cidades . .......... . . ... . 
• As assinaturas são semestrais e vencí

veis em 30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . .. ....... . .... . 
Número atrasado . .... . ......... . . 

RECLAMAÇ0ES 

CzS 5.040,00 
CzS 12. 442,50 

CzS 
CzS 

45,00 
60,00 

• Deverão ser dirigidas por escrito ao Diretor do Departamento de 
Imprensa Oficial do T. F. do Amapá, até 8 dias após a publica· 
ção. 

. . -- · 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIA L li< Rua Condodo Mendes W 458 li< Mocapá Terrrtó rro Federal d o Amapa ~ T clelones 222 0444 .. Rama os 116 177 178 

I 
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IJ - D; vuladt n m 1"1over ... p.Jgilismo e'Ti -odo o Ter!"'i tó-
l'-:.o F cderal do "·' · , _,,. s corr.o: .<".? !- ; , J UDC, AlKlO:J , 1 í1E 

KUO'.-OJ , et:c; 

TTI - Purticlp:-tr' cr _, cunpeo-,=J::SJ.=; e ... .:Jn.ei.o~ oficiais pr·o

rrJvido,:; oelas ~/~:Lot·~s ·leg-::o::=-i~ ~s n ... 1j.!.i t !.,'.i"'~~ li~1ada ; 

I V - Promover l1 r 0:1s ;;r J:;-.o~", ~o-"o~· Lü;ÕGs .:.n t.ernils c ex

Lern.-•s e outras a ·vi dai.Jes que possnm con:-.or rei' para o al

cance das rinalid-.Jus G ~uc sr :ies Li ·.a a e;n ·._dade ; 

V - Divul uer t uJos Gs ~rabaH1cs ·Jaliosos relacionados 

com o esporte c u jo ,-.c:n:Jo cor .s ti tu i f: s un ;'inalidadP- ; 

VI -:/'inter estreito relacion'lmento cm1 as f-ederações c u 

jos desportos es t" an tid~Jde se c;or"prome;:a a desenvolver 

com o Conselho llcqional da DRspor-co e com 

Brasileira de Pugilismo; 
Confederação 

VII - i.:an ter es ;.rei to in terciirr.!Jio com as organizações con 

gcnerc.., em qual élU8!"' parm do Ter-ri :Ório •ocional e no mun
do . 

Ar~ . tJQ - O Pó t1! :nÔnio dCJ ASSOC.:;\Ç~O D~- KI\HAT~ '!ENTE E 

CORPO é ccins tiLuÍc~.J : 

a) P~los bens moveis a imÓveis, direi;.os e-ação que po~ 
sua ou qu~ venh~ a possuir ; 

b ) Pelas doaç ões e l egados ; 

c} Pelas contribuiçoes pagos pelos associados ; 

----------...... 
ça, credo pol~ tico- partid.icio o" ~rol: , · .r.oo. 

bo:n concei :o na socieJade , não so-•. · 'e .r..; ''·· 
sas ~ nô.a oxer .. ·-w· a~~iv;àades {li c!. ::1··, 

.... r r, ~ .. eqic..-

Art . 11 - Os sÓcios do t\S.oJCJ.I\;. 1 .. <:.-::, !: _ 
se diviJem nas sesuinLes cal• ,;o!"i ... 

a} F urdadores 

b) P,·oprie ;;árias 

c) Ti ~uUdos 
d} Con Lr.:.:Juj 11 ~es 

e } Atletas 

-- ,.... "'"1-.-.. 
·~ \....ol..l .. -

Ar·t. 12 - 3::io SÓcios lunduao.r·c"::; d':ll:t'l"'3 l'-'~- ·y,r::ic:.-:;.,-
ram da reunião do d i a 01 de 11;.! c..o ,Js 1 ::< :__ ~u·.: ·J s:.nc.:r:~r-: 
o Livro de At 2.s da Associação . 

Art . 13 São SÓcios Propr·ie: t .. J 1.ü3 1u:..:l .. ~s )~f-.: úCq~i!~i
rem o r{ tu:!.o Pa:::·i:nonial da A:s; __ ~ç~ ... 

Ar r. . 11: - 0 ;Jra ser admi Lido cor.o só~io :-.-o;:..ri<- ~:ária o 
candida ~o deverá ::e r sua Propos L.l 10:· .JV 'CÍ :J" •. Q ·:residen w 
da Jl.ssociação c satisfazer as SCJv~"l .... ex.~,.~~ ·c1. ,s ; 

:J) Awnder o disposto no Al't . 1) r.c _., L:stat,to ; 

b) Preencher as Proposta SocLil, u::s~r acldo-E: de prÓ;1r:.o 
punho ; 

c) Pres tcir as in formações cornpll!r:i!)''l.' . " ~-- 1 JOr:!as rec8s
sáriEts pelo Presidente da Assoclur:o; 

d) Apresenta! , sendo mcno!' cir> ~,J ,.tJe , a..: wrL: :~ç::io Jo pai 

d) Pelos lucros das organizações esportivas , recrea ti vcs O.J :c2spons6vel l c,Jal. 

e sociais promovidas . 

CAPÍTULO II 
J l\S I"<SÍG~·!IAS 

CORES , GbLEi-.1AS , 3A\IDEIRAS E J:~IFOR'/E . 

.:ire . 5º - As cor-es da ASSOCI1\ÇÃO DE K1,'1AT~ l/ENTE E CDR-

00 são o azul r o yal e o amarelo ouro, além do branco , con
siderado neutra para todas as agremiações esportivas . 

Art . f>º - O Escudo s erá de formuto redondo , formado por 

duus t.: Ll'cunfer ências , sendo uma maior e outroa menor que si

tud-Se dentro dél maior , ambas de mesmo centro, sendo a me

na:· d<J fundo amnrelo , contendo internamente um símbolo gr~ 
fico de um korate~a em posição de de fesa hJOARI fiUDAN SHU 

10--UKE e , em sua parte inferior a gravação da data de Fun

o~ção d._ Associa,~ão . Entre a circunferênci·3 maior e a me

nor, no parte superior é gr avada o nome do ASSOCIAÇÃO DE 
K/\.=lAT~ I!.ENTE E CORPO e , no parte inferior , Niozagão - T . F . 
Amilpá . 

~ Ú:~IC'J - Tanto o sÍmbolo gráfico como as l etras e con

cornos dos circunferências são em azul royal . 

Art . ?º - A Flâmula terá o FormaLo comum, de Fundo bran 
co tendo no centro o Escudo Ela Associ Bção . 

ARt . Bg - A Bamleira te ré o Cundo branco , medindo 1. 000 

x 500 centímetros , contendo o Escuéio no centro , podendo ser 

de oulras dimensões , desde que se;Juindo as mesmas propor

çÕes do modelo padr~o . 

Art. 99 - O Uniforme sera o·c::.:ssico Quimono Judouui 
bronco , que caracteriza os pra tican tcs de a rtes marcJ.m.s , 

japonesas , lendo no peito do l ado esquerdo o Escudo da As

sociação , na manga esqu~rda do casaco o escudo da Federa -

ção e na c in tu r a a f,üxa de cor correspondente à gr'lduoç :;o 
do f'tlct:u . 

TJ'TULO II 

oos s:Jcros 

Art. 10 - O Qui~dro Social cl•~ /ISSIICIA,M DE KARAr~ ~.-iENlE 
r COt'.PJ é cons Li Lu [do de pessoas s::;·1 cli s t.i-lç "io de sexo , m 

§ lº - Pura ser sÓcio Prop!'. e ~::'lO LI~ ASSl::CL.-o:'-J Dt: 1G\

rl/\í~ ''[.JTE E COrlPO não há l i·:l_;,;.e ú• 1.d-:ae . Po~é.n . ..J sÓcio 

menor so f i ca ri. iílves tido nos respec tive~ r.-L:-c: .. o~ ·.10 corr.

ple t-::r '·· r:aioridado . 

§ 2º - Fica det:ermineoo que o L~t.ulo oc SÚc:.o PrcprieL3 
rio r:n f,SSQCIAÇÃO DE KARAT~ ti'::\!TE :- C:JiO,P:J nêío isent::. o 
portwcor Elüs t:.~xas de expediEnte e men:oi:Üid;:l(!~:~ Lics~icrad<!s 

il rece L ';a da õ•Jremiaçiío . 

Art . 15 - Os Títulos de SÓcio P1·oprietÚrio serão emiti

dos L~l série , com renda nominativa , pagos em rr.oedD r m-ren

te do País e trunsferíveis por atos " inter vivos•· e/ou 
11 C 1usn rnort.:.s " , observando o disposto neste EsLatuto . 

§ Ú\JICO - Pam 'transferência "inter vivos", fica c;eter
minado que a preferência será da ASSOCIAÇÃO DE Kf,Ril. !~ ·.'Ei\

TE E COFPO . i\ão h:JVendo in teres s e da <::!Jremiução poderá o 

sócio procurac i:-:teressado dentro os dcmuis associados em 
outr3s categorias . 

l·rt . 16 - i·lr.s Lransferências "causo mOJ'tis", havendo ob 

jeções da Diretoria sobre a admissão do herdeiro ou legat:~ 
rio , o mesmo ser~ indenizado pelo vãl or do lÍtulo declare= 

do ou Lnventiirio , no prazo de 60 (sessenta)dias , contados 
da dota jo pediao de transferência . 

§ ;j:nco - Os herdeiros dirc- tos ou o cÔnjuge solrrcvi ven
te es t=io iscn t os do pagamento da Laxi\ de Lransferência do 
T{ tu lo . 

Art. l"J - O SÓcio Propric cá rio nuo poderá ale[Jé!l' igno

rância do disposw nos artigos 15 e 16 e setJS parágrafos . 

SEÇÃO I 
oos socros rr-uLAOos 

Art, 13 - Os SÓcios Titulados se dividem em : 

a) 3eneméritos 

b ) 1:lenemér:: los - Atletas 

c) Honor~rios 
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ll~·t. 19 - Js T{ tulos acima só poderão ser conferidos pe 
lo P.-EJsi.cl!,r.tE' da ASSOCIAÇÃO DE KARATt. MENTE E CORPO, com 
t:'pcov-1\,:i'.i'.J unên~i mr. da Assembl éia Geral. 

~ ·~~:co ·· Os s.Jcios portadores destes títulos es tão i
sm tOJ::, :~r:di 'Jioual:-nen te de contribuiçÕes pecuni ári as, fie~ 
dn r,-,•i'C ~3"' :o , comprometidos a con tribuir financeiramente 
=1u•·nao ~aliei '::ados p:.,r<:o auxiliar na solução de eventuais 
pt o~.} e,;,a~ aue a Associução venha a enfrentar . 

SEÇÃO II 
DA .õ,D'·,JISSÃO DE SÚCIDS ~lA CLASSE DE TITULADOS 

f<t~L. 20 - ":El\,'::i:ltRITO: é o que , fazendo parte ou não do 
Quadro Social de Assoc:ação, tenha- lhe prestado serviço de 
relcvâ11c::.r:, z·econhecido pela Diretoria e aprovado pel a As
scrr.bléi.il t;eral, por proposta que sera encaminhada ao Presi 
der'\ te da .ô,ssoci nção para es t e fim . 

Art . 21 - 8ENn·ÉRITO- ATLETA: este Título é concedido p~ 
l o Pr esident e da ASSOCIAÇÃO DE CARATt. MENTE E CORPO ao a
tleta qcJe por mais de 5 (cinco) anos consecutivos tenha de 
rendido a Associação em torneios e competições ofi ciais ,e; 
reco'1hecimento a esses serviços . 

Art . 22 - HONORÁRIO: é o que , não fazendo parte do Qua
dro Social da Associação , tenha-lhe pres tado benefÍcios ou 
feitu donativos à agremiação , reconhecidos e aprovados pe
l e Assembléia Geral. na forma deste Estatuto . 

SEÇÃO III 
DOS SÚCIOS CONTRIBUINTES 

Art . 23 - Dis tribuem-se os SÓcios Contribuintes nas se
guintes categorias : 

a) EFETIVO : Ó aquele que contribue com as mensalidades 
fixadas semestralmente pelo Presidente da ASSOCI AÇÃO DE KA 
RAif MENTE E CORPO. 

b ) TEMPORÁRIOS : é o que não reside no MuniCÍpio de Maza 
gão por t empo determinado não superior a 1 (um) ano e que 
pagar as jÓias e mensalidades fixadas pelo Presidente da 
ASSOCI AÇÃO DE KARAT~ l/ENTE E CORPO . 

SEÇÃO IV 
DOS A.TLETAS 

Art . 24 - SÚCIO- ATLETA: é o i ntegrante das equipes das 
diversas modalidades que constituem a área de atuação da 
ASSOCIAÇÃO DE KARATt. MENTE E CORPO . ~ considerado sÓcio da 
Associação e recebe Carteira de Identificação Pessoal . 

Art . 25 - O quadro de a t l etas da ASSOCIAÇÃO DE 

l/ENTE E CORPO é composta por: 

a) Atletas adul tos 
b) Atletas jÚniors 
c) Atletas juvenis 
d) Atletas infantis 

KARAT~ 

§ ÚNICO - As · condiçÕes e disciplinas serao estabeleci
das em r8gul amen t o prÓprio , que apÓs ser aprovado pela As
sembléia Geral fará parte dest e Estatuto, na forma de ane
xo , 

SEÇÃO V 
DO SÚCIO MENOR DE I DADE 

Ar t . 26 - O menor de idade poderé fazer parte do Quadro 
Social da ASSOCIAÇÃO DE KARA Tt. MENTE E CORPO ,. devendo ser 
maior de 5 (cinco ) anos e menor de 17 (dezessete) anos e 
6 (seis)meses'e dev~rá preencher os seguintes requisi t os: 

a) Preencher a Proposta Social ; 

b)Apresentar , no a to do preenchimento da Proposta Soei 
al a autorização do pai ou r esponsável l egal ; 

c) Sa tisfaz er o dispos~o no artigo 10 deste Estatuto ; 

.:l)Pogar a jÓia e mensalidade que estiver em vigor na e
peca da admissão. 

CAPiTULO II 
DOS DEVERES C DIREITOS DOS SCCIOS 

Art. 27 - Constituem-se deveres dos sÓcios da ASSOCIA
ÇÃO DE KARA Tt. MENTE E CORPO': 

a) Pagar jÓi a e mensalidade ; 
b) Pagar as multas e indenizações de preJUlZOS de qual 

quer natureza que tenha causado à Associação ; 
c) Obedecer as ordens e de terminações dos órgãos compe

tentes da Associ ação; 
d) Dir~gir com !"Bspeit o e dignidade aos Órgãos compete~ 

tes da Associação principalment e quando i nvocar dir ei tos 
ou pedidos de r econsideração de atos ; 

e) Portar-se com respei t o e digni dade na sede social e 
nas dependências desportivas da Associação ; 

F) Evitar na Associação mani festações ou discussões de 
caráter pol Ítico-partidári o ou religioso ou prejudiciais à 
boa harmonia ; 

g) Satisfazer as exigências sociais , desportivas , fina~ 
ceiras estabelecidas pela Associação ; 

h) Cumprir e fazer cumprir fi elmente as disposiçÕes des 
te Estatuto e respeitar as deliberações t omadas pelos or
gãos compet entes , devidamente divulgedas ; 

i ) Não competir contra a ASSOCI AÇÃO DE KARATt. MENTE E 
CORPO em competições , torneios e campeonatos oficiais ou 
oficial izados pela Mentoras Regionais ; 

j) Não usar nas dependências da Associação , distin tivos 
flâmulas e bandeiras de outras associações locais ; 

1) r:esponsabiliza l·-se pelos danos fÍsicos , morais e ma
teriais causados por seus convidados , ou pessoas as quais 
sol icitar convites . 

§ ÚNICO - Não se enquadra na al Í nea "i" desse artigo, o 
associado que anteriormente à sua admissão no quadro Soci
al da ASSOCI AÇÃO DE KARA Tt. /vENTE E CORPO já competia por 
outro clube ou associação local . 

Art . 28- Constituem-se direitos dos sÓcios da ASSOCI A
ÇÃO DE KARATf MENTE E CORPO : 

a) Praticar os exercÍcios fÍsicos e os de preparaçao a
t l éticas da Associação ; 

b) Frequentar, com os familiares, as dependências da As 
sociação, participando, se o desejar , das promoções destai 

c) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto e suas 
disposições complementar es , cr iticando a Di retoria a nao 
observância .deste , mesmo quando o objeto da crítica não o 
a t ingir diretamente , mas ao Quadro ·.Socia l , em ger al ; 

d) Pedir reconsider ação de atos ; e , quando .desatendido , 
recorrer aos Órgãos superiores ; 

e) Sugerir à Diret~ria , por escrito , medidas que julgar 
do interesse da Associ ação; 

f) Solicitar licença, por prazo não superior. a 1 ( um) ~ 
no, sem perda dos direitos e vantagens da categoria so~ial 

g) Votar e ser votado para os cargos eletivos da Assoei 
aç.ao ; 

h) O sÓcio prestando ser vi ço militar obrigatório f ica 
isento do pagamento das mensalidades ; 

i) O sócio menor de idade fica assegurado o direito de 
frequentar a ASSOCIAÇÃO DE KARATt. MENTE E CORPO acompanha
do do pai , mãe, e com excessão especial, acompanhado do i~ 
mão ou irmã , desde que comprovado o seu parentesco ; 

j ) Nas comemorações especi ais da Associação, poderá le
var o sócio pessoa convidada desde que seja comunicado ao 
Vice-Pr esidente=diret or Social ou ao Presidente da Associa 
ção , no prazo mÍnimo de 12 horas antecedentes ao evento ; 

1) Ter preferência , quando quites com a t esouraria da 
Associação, na aquisição de mesas para os eventos sociais 
e ingressos para os t orneios e competições desportivas , po 
rém nao isento do pagamento dos valores estabelecidos par~ 
esses eventos . 
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§ ÚNICO - O sÓcio em débito de qualquer natureza p3rd 
com a Associação f ice obrigado ao pagCJmen to do mesmo , ai n

da que seja l icenciado , 

Cf,PÍTULD UI 
0/\ AO:viiSSÃD E REN)i·,liSSÃD DO 80CID 

SEÇÃO I 
DA AOi'iiiSSÃO 

1\rt. 29 - Para ser ad mitido no Quadro Soci al da ASSOCI~ 
ÇÃO DE KARATt MEN TE E CORPO , o candidato deve preencher os 
seguint es requisitos : 

a ) Preencher a Proposta Soci al e assi ná- la de 

punho : 

prÓprir 

b) - Gozar de bom concei to moral , soci al e religioso na 

sociedade mazaganense ; 

c) Não esta r exercendo pr01 1ssão ou função ilici ta ; 
d)Respeitar as au t oridades da ASSOCIAÇÃO DE KARATt t·.<O!

TE E CORPO; 
e) Assumir o compromisso de obediência à este Estatu to 

e às leis desportivas do paÍs . 

SEÇÃO II 
DA READMI SSÃO 

Art . 30 - Para ser readmi t ido no Quadro Social da AS
SOCI AÇÃO DE KARA Tt i1IENTE E CORPO o candidato é obrigado a 
preencher os segui ntes requi sitos : 

a ) Efetuar o pagamen to de uma jÓia especial cor respon
dente ao valor de ll},l, (dez por cento ) de l ( um) salário 
mÍnimo vigen te na região; 

b) Pagar os val ores de i ndenização de danos de qualquer 
na tureza que tenha causado a Associação ; 

c) Cumprimen t o de penalidade , caso não tenha sido abs ol 
vida por Órgão de j ustiça desportiva, ou comutada pelo Pr e 
s idente da Associação . 

SEÇÃO III 
DAS COf~DIÇDES PARA SER CA"DIDATO A CARGO ELETIVO 

Art . 31 - Para ser candida t o a cargo ele t i vo da ASSOCI A 
ÇÃD DE KARATt MENTE E CORPO , o elemento deverá preencher as 
seguintes condi çÕes : 

a} Ser brasilei ro nato ou natural i zado ; 
b) Estar em dias com s uas obrigaçÕes mil itares e el eito 

rais ; 
c) Ser maior de 18 anos de idade ; 
d) Ser possuidor de idoneidade moral; 
e) Não exercer atividades ilÍci tas ; 
F) Não exercer função ou cargo eletivo em enti dade ou 

associação desportiva cong8ner e ; 
g) Ser associado da ASSOCIAÇÃO DE KARATt !.ENTE E CORPO , 

há mai s ele 6 (seis) meses , estando qui tes com a tesouraria 
da Associação e em pleno gozo de seus direitos sociais e 
desportivos . 

CAPÍ TULO I V 
DAS PU'HÇDES 

Ar t . 32 - Aos sÓcios do ASSOCIAÇÃO DE Kl\::lAT~ MENTE E 
CORPO , poderão ser apl i cadas as seguintes sanções penai s : 

o) Advertência verbal ou por escrito; 
b)Suspens ão de 10 (dez) a 180 (cento e oi t3nta) dias 

quando se tratar de sócio contribui nte ; 
c) Perda do TÍtulo, quando se tratar de sÓcio titulado 

da Associação; 
d) Suspensão de 8 [oito) a JSD (trezentos e sessenta 

di as , quando se trata~ de infração cometida por a tleta de 
qual quer modalidade desporti va que a Associação es t iver 
partici pando ; 

e) EUminação , na terceirc; reinci dênci a da mesma Fel t a ; 
F) Eliminação i mediata . 

§ Ú'JICD = Em caso de infração que implique em penas es 
tabel ecidas nas l etras " b" e "d" , o associ ado f i ca obriga
do a en t regar na Secretaria da Associação a sua cartei ra 
de identidade social, r ecebendo-a de volta tão logo cesse 
o cumpriman to da penal i dade que l he foi imposta . 

Art . 33 - A pena de advertência apl icar-se-á aos casos 
de pri mei ra transgressão do disposto r egulamentar para a 
qual não esteja prevista pena maior . 

Ar t. 34 - A pena de suspensão cassará apenas os direi
tos que for em especificados , atingindo aquel es que : 

a) Transgredi r deliberadamente qual quer das normas reg~ 
l amentares ; 

b) Reincidi r em falta prevista no Art . 2º des t e Est a tu
to ; 

c) Desacatar qual quer dos membros da Di retoria ou funci 
onário ela Associação, no exercÍ cio de suas funções ; 

d) Ceder s ua carteira social para ser utilizada por ou
t r em ; 

e) Corno sÓcio i nscrito nos quadros esportivos para tor
neios ou competiçÕes , recusar- se a neles tomar par t e , sem 
causa justi ficada a juÍzo da Diret oria , ou sem a autor iza
ção da mesma i ntegrar representação de outro clube ou as
sociação ; 

f) Cometer falta grave que não chegue a constituir moti 
vo de e l iminação . 

Art . ~5 - A pena de eli mi nação imediata sera imposta ao 
associado que : 

a) For condenado em sentença passaua e jul gada pela ju~ 
tiça comum ; 

b ) Cometer falta grave que venha prejudicar os interes
ses sociais e desporti vos da ASSCJCIAÇÃO DE KARATt MENTE E 
CORPO ; 

c] Deixar de pagar as mensalidades duran te o perÍ odo de 
3 (três) meses ; 

d) Não restituir , no prazo reclamado , objetos , utensÍll 
OS e bens , inclusive ma t erial esportivo e Ou t r os de prOpl'i 
edade ela Associ ação que l he forem confiados; 

e) Prat i car , nos recintos da Associ ação ou onde esta se 
f ize r presente, atos ofensivos à moral e aos bons costumes 
reconhecidos pel a Diretoria ; 

f ) Deixar de atender as condiçÕes previstas no Art . 10 
deste Es tatuto ; 

g) Deixar de pagar os valores de indenização de prejuÍ 
zos causados a Associação . 

1\rt. 36 - A suspensão que não seja moti vada por indiscl 
plina desportiva dá direito ao sÓcio- a tleta a recorrer com 
o pedi do de redução ou cancelamen to da penalidade aplicada 
no prazo de l O (dez) dias contados do a to e encaminhamento 
ao orgao cornpe t'en t e , 

Art . 37 - A suspensão nao isenta o associado do pagame~ 
to das contribuiçÕes devi das . 

Art, 38 - As di sposiçÕes deste CapÍ t ulo aplicar- se-ão a 
todas as modalidades de Associados . 

SEÇÃO I 
DOS RECURSOS 

Art . 39 - Cabe ao sÓcio punido , no prazo de lO (dez )di
as contados da data do a t o , o direito de recorrer e/ou pe
dir reconsieleraç.ão do a t o ao poder que l he aplicou a pena
l i dade. 

Art . 40 - Confirmada a punição, cabe ao sacio recorrer 
ao poder i mediatamente superior na hierarquia da ASSOCI A
ÇÃO DE KARATt MENTE E CORPO , solicitando redução ou cance 
l amento da penalidade aplicada . 
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Art . 41 - Os recursos deverão ser diri gidos por inter
médio do Presidrm te da Associação: 

§ ÚNICO - O Pl"esiden te da ASSOCIAÇÃO DE KARI\ Tt MENTE E 
CORPO tem o prazo de '72 horas para encaminhar os pedidos 
que trata o Art . 41 . 

Art . 42 - Qualquer sÓcio eliminado do Quadro Social da 
Associação poderá ser readmitido pela Assembléia Ceral , de~ 
de que o ato ou fato tenha sido apurado em Inquérito Admi
nistrativo, i nstaurado polo Presidente da ASSOCIAÇÃO DE ~ 
nATt MENTE E CORPO e comprovada a inocência do sócio atin 
gido. 

§ l º Para este cancelamento torna- se necessária a 
aprovação unânime dos participantes da Assembléia Ger al; 

§ 2º - O pedido de cancel amento da pena de eliminação 
deverá partir do sÓcio atingido, sendo vet ado o uso de pr~ 
curação . 

TÍTULO III 
DOS PODERES 

Art . 43 7 São poderes da ASSOCIAÇÃO DE KARA Tf 1/.ENTE 
CORPO : 

a) 
b) 
c) 
d) 

Assembléia Geral 
Conselho Fiscal 
Presidência 
Di retoria 

CAPÍTULO I 
"DAS DISCRIMINAÇDES 

E 

Art. 44 - A Assembléi a Geral dos associados , ordinária 
ou extaordinariamente , é o Órgão soberano da Associação e 
é cons ti tuÍda pelos sÓcios maiores de 18 anos de l ddde , 0r1 

de todos são iguais peran te es te Estatuto , desde que este= 
jam em pleno gozo de seus direitos sociais e desportivos . 

Art . 45, - O Conselho Fiscal é constituÍdo de 6 (seis) mem 
bras, sendo 3 (três) supl entes, com·mandato de anos na fo~ 
ma deste Esta tuto . 

Art . 46 - A Presidênsia, Órgão executivo da ASSOCIAÇÃO 
DE KARATt MENTE E CORPO , é constituÍda pelo Presidente e 
pelo Vice-Presidente, com mandato de 3 (três ) anos , os 
qu:üs exercerão suas funções na forma deste Estatuto , com 
a cooperação dire ta dos Vice-Presidente-Diretores dos De
partamentos técnicos e administrativos da Associação. 

CAPlTULO II 
DAS COMPETtNCIAS 

Art . 47 - Compete à Assembléi a Geral reunir- se em Seção 
Ordinária de 3 (três) em ·3. (três) anos para eleger, por e~ 
crut ínio secreto , os me~pros do Conselho Fiscal da Associa 
ção , bem como da Presidên'Cia . 

Art. 48 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente 
na primeira quinzena do mês de março de cada ano para apr~ 
var ou não as contas da Diretoria da Associação, correspo~ 
dente ao exercÍcio do ano anteri or . 

§ ÚNICO - As contas não aprovadas baixarão em diligên
cia para correção ou outras providências que se façam ne
cessárias no prazo de lO (dez ) dias, quando então a As
sembléia Geral voltará a reunir- se pa~a dar continuidade 
aos trabalhos . 

Art. 49- A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinaria 
mente , convo~ada com·antecedência mÍnima de 48 (quarenta; 
oi to) l1oras , sempre que se faça necessária e cuja Ordem do 

· Di a seja devidamente divulgada pel os Órgãos de imprensa lo 
·cal . 

Art . 50 - A Assembl éia Geral da ASSOCIAÇÃO 
~ENTE E CORRO tem as segui ntes atribuiçÕes : 

DE KAAATt 

a) Eleger' por escrutínio secreto os membros do Conselho 
í-iscal c da Diretoria da Associação ; 

b) Decidir sobre a fusão e/ou dissolução da Associação . 
Para es te caso exige- se a maioria absoluta dos votos . 

Art . 51 - A Assembléia Geral da ASSOCIAÇÃO DE KARJI.Tt 
MENTE E CORPO reunir-se- á extraordi nariamente quando convo 
cada : 

a) Pelo Presidente da Associação ; 
b)Por 2/ 3 (dois terços) dos sócios maiores de 18 anos 

de idade que estejam qui tes com a tesourarip da Asso'ciação 
e em pleno gozo de seus direitos sociais e desportivos , c~ 
ja Ordem do Dia se j a aprovada· pelo Presidente da Associa
ção. 

Art . 52 - A reunião o;~inária da segunda quinzena do 
.mês de março de que trata o Art. 47 deste Estatuto será a
berta pelo Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATI: 1/iENTE E COR
PO que logo passará a Presidência ao sÓcio e:;colhido para 
assumÍ-la pelos demais sócios· presentes . 

§ úNICO - Esta escolha não poderá recair em sÓcio 
seja candidato a cargo e l etivo . 

qu= 

Art. 53 - Escolhido o Pres~dente da Assembléia Geral , e~ 
te designará um sÓcio para secretariar os trabalhos e soli 
citará ao plenário que indique dois (2) sÓcios para servi= 
r em de escrutinadores , e outros dDis (2) para a tuarem como 
fiscais " 

§ l º - A escolha do secretário, escru ti nadares e f i s 
cais não poderão recai r em nome de, Vice- Presidente- Direto-
res nem sobre candidé.tos a cargo eletivo . I' 

§ 2º - O resumo dos trabal hos de cada reunião de Asse~
bléia Geral será registrada em Ata , l avrada em livro pr~~ 
prio , 

Art. 54 - A Assembléia Geral delegará poderes a três(3) 
sÓci~s presentes.à reunião par a assumi rem e a~rovarem a 
respectiva Ata , juntamente com os presidentes de trabal hos 
secretários , escrutinadores e fiscais . ApÓs o cumprimenbJ 
desta finalidade , a Ata em questão passará a produzir seus 

efeitos l egais . 

CAPÍTULO IV 
DO CQ~SELHO FISCAL 

Art . 55- O Conselho Fiscal, eleito pela Assembl éia Ge
ral nas f ormas deste Estatuto , é composto por 6 (seis) mem 
bras , sendo 3 (três) efetivos e 3 (três ) supl entes , tem a~ 
seguintes atribuiçÕes:' 

a ) Reunir- se ordinariamente na primeira quinzena 
do mês de março de cada ano 'para anal i sar e dar parecer 
sobre as contas e bal ancetes financeiros da ASSOCIAÇÃO DE 
KARAT~ ~ENTE E CORPO, relativos ao exercÍcio do ano anteri 
ar, apre»entados pelo Presidente da AssociaÇão, para f ins 
de aprovação ou não pel a Assembléia Ge~al· 

b). Reu'nir- se ordinariamen~e , quando co~vocada na forma 
deste Esta.tuto . 

Art . 56 - Compete ao Conselho ~iscal da ASSOCIAÇÃO DE 
KARATt MENTE E CORPO : 

I - Examinar os livros contábeis da Associação , observan 
do o cumpriment o das normas ado tadas pel a contabiliéade p~ 
b1i ca e privada ; -

II - Examinar os bal ancetes mensais e anuais da Associa 
ção, dando parecer. fa vorável ou não para aprovação da Asse~ 
bléia Geral; 

III -Emitir parecer sobre os pedidos de supl ementação de 
recursos financeiros extra-orçamentários , destinadas a co
brir despesas imprevistas no Orçamento Anual e necessári as 
ao desenvolvimento socia l e desportiv~ da Associação ; 
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IV - Apresentar sugestões pare a correçao de falhas de 
violação da l ei , inclusive pa!'a que passa em cada caso, e
xercer a função fiscalizadora; 

V - Denunciar à Assembléia Geral erros administrativos 
e financeiros cometidos pelo Fres~dente da Associação ou 
por sua Diretoria. 

Art. 57 - Não poderá ser memoro do Conselho Fiscal o as 
cendente , o descendente , o cÔ:1juge , o irmão, o padastro e 
o enteado do Presidente da Assoc~açao. 

Art . 58- A responsabilidad~ cível dos membros do Canse 
lho Fiscal, por ato ou fato ligado ao cu~primento do dever 
obedecerá as mesmas regras que definirem as responsabilid~ 
dcs da Diretoria da Associação. 

CAPÍTULO V 
DA PRESI~illCIA 

Art. 59 - A Presidência da ASSOCIAÇÃO DC KARATt WENTE E 
CORPO é composta pelo Preidente e pelo Vice-Presidente, e
leitos em sufrágio secreto pela Assenoléia Geral da Assoei 
ação, com mandato de 3 (três) anos , os quais exercerão su: 
as funções nas formas deste Estatuto e terão a direta cal~ 
boração dos Vice-Presidentes técnicos e adrnÚlistrativos da 
Associação . 

Art . 60 - São atribuiçÕes do Presidente da 
DE KARA Tt ME~ITE E CORPO : 

ASSOCIAÇÃO 

a ) Administrar a Associ ação, cumorindo e fazendo cum
prir fielmente este Estatuto ; 

b) Fazer cumprir as deliberações emanadas da Assembléia 
Geral e do Conselho Fiscal ; 

c) Despachar cano Vice-Presidente e Diretoria de Admi
nistração e expediente diário da Associação, durante o ho
rário de funcionamento da secretari a; 

d) Convocar reuniÕes de Assembléia Geral e do Conselho 
Fiscal; 

e) Definir os pedidos de admissão ao Quadro Social da 
Associação , assim como demi~ir, licenciar e transferir as
sociados de categorias ; 

r) Expedir carteira de atletas e identificação social; 
g) Assinar , com o Vice- Presidente Diretor de Finanças , 

os cheques , ordem de pagamentos. e outros documentos qu·e · 
envolvam responsabilidade f inanceira de interesse da As
sociação ; 

h) Autorizar o pagamento das despesas previstas no orç~ 
menta e nos planos de aplicação de verbas ou recursos fi 
nanceiros da Associação; 

i) Assinar·, com o Vice- Presidente Diretor de Administra 
ção e Vice-Presidente-Diretor de ·Finanças , as Contratos 
Convênios e outros documentos que venham a ser firmados com 
a Associação , bem como Diploma de Honra ao Mérito; 

j) Designar ao Vice- Presidente , Diretores e auxiliares 
de serviços da Associação ; 

1) Exonerar-e licenciar Vice-Presidente , Diretores e au 
xiliares de serviços da Associação; 

m) Autorizar a·publicação dos Regimentos Internos e re
gulamentos normativos da Associação ; 

n) Representar a Associação em juÍzo ou Fora dele , pode~ 
do constituir delegados ou representantes ; 

o) Admitir e demitir empregados ; 
p) Aplicar as seguintes sanções penais ; 

I - A sócio contribuinte , advertência verbal ou por 
escrito e pena de punição de 10 a 180 dias , conforme a gr~ 
vidade da falta ; 

II- A'atleta, punição de 8 a 360 dias , conforme a 
gr avidade da ralta e a penalidade de eliminação conforme 
previsto no Art . 32 deste Estatuto . 

SEÇÃO I 
DA Cm1PEltNCIA 00 VICE- PRESIDENTE 

Arl, 61 - Sc1bstitui.r o Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARA 
Tt MENTE E CORPO nos seus impedimentos eventuais . 

ArL . 62 - Representar o P!'Bsidente da ASSOCIAÇÃO DE KA
q;nt ~:'ENTE E CORPO, quando d·esignado em comemoração CÍvica, 
Festas religiosas, soçiais e desportivas e em reunião de 
entidades superiores nas qu~is a Associação esteja filiada 

Art . 63 - Assumir a Presidência da ASSOCIAÇÃO DE KARATt 
MENTE E CORPO, em caso de renúncia, morte ou impedimento 
legal do Presidente , determinado por orgao ou lei e/ou for 
ma de disposi tivo legal em vigor no paÍs . 

CAPÍTULO VI 
DA DIRETORIA 

Art . 6d - A Dire toria da ASSOCIAÇÃO DE KARATt ~ENTE E 
CORPO não responde pessoalmente pelas obrigações sociais , 
desportivas e financeiras contraÍdas em nome da Associação , 
na prá tica regular de mandato . 

Art . 65 - A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E 
CORPO reunir- se- á ordinariamente de 30 ( trinta) dias para 
tratar de assuntos pautados na "Ordem do Dia", e as deci
sões só produzirão efeitos se obt:j.yerem aprovação mÍnima 
de 2/3 (dois terços) dos votos dos diretores . 

Art. 66 - A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E 
CORPO reunj_r- se- á ex traordinarimente , por convocação do 
Presidente da Associaçãa1 por convocação do Conselho Fis
cal ou ainda por c:onvocação de 2/3 (dois terços) dos dire 
t eres . 

SEÇÃO I 
DA COIAPETtNCIA DOS DEPARTAt/ENTOS 

Art . 67 - Compete ao VICE-PRESIDENTE-DIRETOR DE ADMIIJIS 
TRAÇÃO : 

a) Substituir o Vice-Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ 
l/ENTE E CORPO, nos seus impedimentos legais ou eventuais ; 

b) Despachar com o Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt 
MENTE E CORPO o expediente diári'o da Associação ; 

c) Designar auxiliares que jul gar necessários par a os 
serviços do Departamento , com a aprovação do Presidente da 
Associação ; 

d) Elaborar , atrayés da secretária, os relatÓrios men
sais e anuai s da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E CORPO ; 

e ) Assessorar o Departamento de Finanças na área de pl~ 
nejamento . 

Art . 68 - Compete ao VICE-PRESIDENlE- DIRE TDR DE FINA~

ÇAS : 

a) Assinar com o Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt wéN 
TE E CORPO os documentos que constituem a receita e a.des: · 
pesa da Associação ; 

b) Assinar cheques , abertura ée contas correntes em es
tabel ecimentos bancários e casas de crédito , convênios ,con 
tratos em geral e outros documentos que envolvam responsa: 
bi l ldade financeira da Associação; 

c) Manter sob sua guarda livros contábeis da Associação 
bem como valores de arrecadação de mensalidades, jÓias , c~ 
tas de participação em competições esportivas e de ativid~ 
des soci ais ; 

§ ÚNICO - Fi ca determinado que só poderá permanecer em 
cofres da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E CORPO a quantia in
ferior a l (um) sal ário mÍnimo regional, para cobrir pequ~ 
nas des pesas . As importâncias superiores deverão ser depo
sitadas em conta corren te da Associação , em estabelecimen
to bancário ou casa de créditos . 

d) Efetuar o pagamento de despesas autorizadas pelo Pre 
sidente da ASSOCIAÇÃO DE KARA~ MENTE E CORPO ; -

e) Encaminhar ao Conselho Fiscal , cÓpia dos balancetes 
mensais e anuais para Fins previstos neste Estatuto ; 

f) Fazer a cobrança de mensalidades dos sÓcios , jÓias e 
outros valores financeiros de interesse da ASSOCIAÇÃO DE 
KARfl.lt MENTE E CORPO; 

g) Solicitar ao Pr esidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MEN-
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~E" CORPO a designação de auxiliares que julgar 
sario para os serviços de Departament o . 

neces-

Art. 69 - Compete ao ~ICE-PRESIDENTE-DIRETOR SOCIAL: 

a) El aborar o cronograma de reuniÕes festivas e sociais 
anuais da ASSOCIAÇÃO DE KARATr MENTE E CORPO e submetê -lo 
a aprovaçao do PresidentE da Associ ação ; 

b) Prestar contas de imediato, j unto ao Departamento de 
Finanças do movimento financeir o das ati vidades sociais 
promovidas pelo DepartamEnto; 

c) Solici tar j unto ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARA
T~ MENT-E E CORPO a designação de auxiliares que julgar ne
cessério para os servi ços do Departamen to . 

Art . 70 - Compete ao ~ICE-PRESIDENTE-DIRETOR DE ESPOR
TES : 

a) Preparar as equi pes das modalidades desportivas que 
a ASSOCIAÇÃO DE KARArt MENTE E CORPO praticar e que sejam 
organizadas pelas Feder ações a que a Associação esteja fi
liada ; 

b) Solicitar ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ MEN
TE E CORPO a designação de técnicos , preparadores fÍsicos, 
roupeiros , massagistas, zeladores de material esportivo e 
outros auxiliares que jul gar necessários aos serviços do 
Departamento ; 

c) Solicitar ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ MEN .. 
TE E CORPO o fo:·neciment c de material esportivo c outros , 
necessários às atividades do Departamento ; 

d ) Ter sob s ua guarda todo material e equipamento des
portivo da Associação , apr esentando no final de cada ano o 
relatório das condições dos mesmos para as providências 
que se fizerem necessárias ; 

e) Encaminhar ao Depart amento Médicó da ASSOCIAÇÃO DE 
KARATt MENTE E CORPO os atletas que estejam necessitando 
de tratamento especializado , 

Art . 71 - Compete ao VICE-PRESIDENTE- DIRETOR DE PATRIMLl 
NID : 

a) Cadastrar os bens moveis da ASSOCIAÇÃO DE KARATt ME~ 
TE E CORPO ; 

b) Apresentar , no final de cada ano , o levantamento pa
trimonial dos bens , bem como o estado de conservação dos 
mesmos ; 

c )Sol icitar ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ MENTE 
E CORPO a designação de auxiliar es que j ulgar necessário 
aos serviços do Departamento . 

Art . 72 - Compete ao VICE- PRESIDENTE- DIRETOR DO DEPARTA 
MENTO M~DICD : 

a) Atender os atletas das diversas modalidades pratica
das pela ASSOCIAÇÃO DE KARArt MENTE E CORPO, que forem en
caminhados pelo Vice-Pres idente- Diretor de Esportes ; 

b) Sol icitar ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ WEN
TE E CORPO o forneciment o de materiais e equipamentos ne
cessários ao funcionamen:o do Departamento ; 

c) Solicitar ao Presi dente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MEN
TE E CORPO a designação de auxiliares que j ulgar !•necessá
r i os aos serviços do Departamen to. 

Art . 73 - Compete ao VICE- PRESI DENTE-DIRETOR DE RELA
ÇDES PÚBLICAS: 

a) Fazer a divulgação das ati vidades da ASSOCIAÇÃO DE 
KARAT~ MENTE E CORPO ; 

b) Solicitar ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARArt MEN
TE CORPO o fornecimento do material necessário às ativida
des do Depar.tamento ; 

c) Solici tar ao ~residente da ASSOCIAÇÃO DE KARArt MEN-
TE E CORPO a designação de auxiliares que julgar neces-
sários aos serviços do Departamento . 

Art . 74 - Compete ao \/ICE- PRESIDENTE-DIRETOR DE ASSES
SORIA JURÍDICA : 

a) Emitir parecer nos documentos de cunho jurÍdico da 
ASSOCIAÇÃO De: KARA T~ ',IEN TE E CORPO ; 

b) Assessorar juridicamente o Presidente da ASSOCIAÇÃO 
DE KARAT~ W::\JTE E CJRPO, em causas jurÍdicas que envolvam 
interesse da Associação ; 

c) Colabqrar na reforma deste Estatuto , quando a mesma 
se fizer necessária ; 

d) Solicita r ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MEN
TE E CORPO a designação de auxil iares , bem como os materi
ai s necessári os à s atividades do Departamento. 

TÍTULO IV 
DO REGH/.E FINANCEIRO 

DA RECEITA E DAS DEEPF.:SAS 

CAPlTULO I 
DA RECEITA 

Art . 75 - Constitui a Receita da ASSOCIAÇÃO DE 
ME.NTE E CORPO: 

KARATt 

I As constituiçÕes sociais, jÓias e mensal ida-
des; 

II - O produto dos aluguéis das dependências soei 
ais e instalaçÕes desportivas da Associação ; 

III - As rendas de competiçÕes desportivas ; 
IV As rendas de atividédes festivas e sociais ; 
V - A renda dos serviços internos ; 

VI - Os donativos de qualquer natureza . 
§ ÚNICO - As verbas pro1:enien tes de do tações orça 

mentári as Federal, Estadual e Municipal , destinadas a AS: 
SOCIAÇÃO DE KARAT~ MENTE E CORPO , serão aplicadas na forma 
do Plano de P.plicação , elaborado para cada fim , não se 
constituindo receita da Associação . 

CAPÍTULO II 
DA DESPESA 

Art. 76 - Cons titui a despesa da ASSOCIAÇÃO DE 

MENTE E CORPO : 

I A aquisição de material de consumo; 
II A aquisição de material esportivo ; 

III - A a quisição de material permanente ; 

KARArt 

IV - As gr ati ficaçÕes por serviços prestados, 
V - A conservação dos bens patrimoniais da As

sociação ; 
VI - O custeio de promoção social, competiçÕes 

desportivas e outras diversões de interesse da Associação ; 
VII - Os gastos com serviços internos ; 

VIII - O pagamento dos salários dos empregados da As 
sociação ; 

IX - As despesas de pronto pagamento ; 
X - O pagamento de taxas de serviços e impostos ; 

XI - O pagamen t o de contratos de obras. e serviços . 
§ ÚNI CO - ~ vetado a contribuição de qual quer na

tureza , a cus to dos cofres da ASSOCIAÇÃO DE KARArt MENTE E 
CORPO, para atividades que não sejam do interesse da As
sociação . 

TÍ TULO V 
DAS DISPOSIÇDES GERAIS 

Art . 77 - As Propostas Soci ais serão encaminhadas ao 
Presidente da ASSOCI AÇÃO DE KARA!t MENTE E CORPO para ap~ 
vaçao . 

Art. 78 - A manifestação do voto pelo associ ado é pess~ 
al , sendo vetado este uso por procuração . 

Art. 79 - A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE KARAT~ líENTE E 
CORPO poderá organizar os serviços in t ernos da Associa.;:ão 
que julgar convenientes , explorando-os diretamente através 
de terceiros, assegurando- se à Associação o direito à fis
calização . 

Art . 80 - A Assembléia Geral da ASSOCIAÇÃO DE KARATt: 
MENTE E CORPO i ndicará quais os jogos de cartas e de sal;o 
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poderão ser praticados na sede social , suspendendo- os qua~ 
do achar conveniente . 

Art. 81 - Aos sÓcios vencedores de provas desportivas 
ou maratonas da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E CORPO poderá 
ser premiados com medalhas de cunho oficial, observando o 
disposto no Regulamento da compe~ição . 

Art . 82 - No caso de dissolução da ASSOCI AÇÃO OE KARA-t 
MENTE E CORPO , o seu patrimÔnio será distribuído "pro- rata" 
entre os sÓcios fundadores em pleno gozo de seus direitos 
sociais e desportivos , 

Art. 83 - Os troféus , taças , medalhas , arquivos, 
l hão , Flâmula e escudo serão ent regues à Biblioteca 
ca local, no caso de dissol ução da ASSOCIAÇÃO DE 
MENTE E CORPO . 

pavi
PÚbli
KARATt 

Art. 84 - O presente Estatuto só poderá ser reformulaao 
por proposta do Presidente da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE E 
CORPO ou por deter minação de ~~n~G superior . 

Art. 85 - A reforma só entrará em vigor apos o cumpri
mento das formalidades legais , 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÚRIAS 

Art . 86 - O presente Esta tuto entrará em vigor apos a 
sua publicação no Diário do TerritÓrio Federal do Amapá 
registro no Cartório competente e homologação pelo Presi
dente da Federação Amapaense de Pugilismo - FAP , o qual 
constitue a Lei Orgânica da ASSOCIAÇÃO DE KARATt MENTE _ 
CDRPD, que deverá ser obedecida e cumprida pelos dirigen -
tes e associados da Associação . 

Art. 87 - Os casos omissos deste Estatuto serão vistos, 
analisados e resol vidos pel a Assembl éia Geral da ASSOCIA -
ÇÃD DE KARAT~ MENTE E CORPO, 

Art. 88 - Este Estatuto f oi aprovado em reunião da As
semoléia Geral Extraordinária realizada no dia 01 de mar
ço de 1988. 

SECRETARIA DE PLANEJ~ffiNTO E COORDENAÇÃO 

C O N V f:. N I O N9 034/88 - SEPLAN 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRMI O GOVERNO DO TERRITÓRiv 
FEDERAL DO ~~Á E A PREFEITURA HUNICIPAL DE ~~CAPÁ, COM 
A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE PLANEJ~ffiNTO E COORDE 
NAÇÃO, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O GoverQo do Terr1tório Federal do Amapá, r epresent ado 
neste ato pelo seu Go.ver nador, Senhor JORGE NOVA DA COS 
TA, daqui em diante denominado simple smente GOV~RpO e a 
Prefeitura Nunicipal de Nacapá; inscrita no CGC(HF) n9 OS · 
995 . 766/0001-77 ~ representada neste ato pe lo seu Prefei 
to Nunicipal, Senhor RAIHUNDO AZEVEDO DA COSTA, daqui em 
diante denominado s implesmente PREFEITURA, com a interve 
niência da Secretaria de Planejamento e Coordenação, re 
presentada por seu Secretário Substituto, Senhor ARTUR 
DE J ESUS BARBOSA SOTÃO, daqui em diante denominado s irr. 
plesmente SEPLAN, r esolvem de comum acordo , ce l ebrar o 
presente Convênio, de acordo com as Cláusul as e condi 
çÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRUffiiRA - DO FUND~ffiNTO LEGAL: O presente 
Convênio encont ra r espaldo l egal no ítem XVII, do Artigo 
18, do Decr eto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, com 
binado com o Artigo 22 , i nciso X, do Decreto- lei n9 2. 300"; 
de . 2.1 de novembro de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo elo pr esente 
Convênio é o r epasse de recursos financeiros à PREFEITU 
RA, para fazer face ao pagamento de despesas decorrentes 
dos serv iços em um poço Artesiano na localid~d~ de Corre 
Água do Piririm, neste Município . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar à PREFEITURA r ecursos no valor de Cz~ .. .. 
3. 900.000,00 (TRES HILHÕES E NOVECENTOS HIL CRUZADOS), 
para atender a execução do objetivo do presente Convênio) 

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a 
través do Departamento. de Desenvolvimento Hunicipal da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação . 

li - DA PREFEI TURA 

a) Aplicar os recursos trans feridos pelo GOVERNO, de a 
cor do co1~ o plano de Aplicação anexo, que fica fazendÕ 
parte integrante deste instrumento; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO, através da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação, possa acompanhar a execução dos serviços, 
obje to deste Convênio; 

C) apresentar ao GOVERNO, pres t ação de. contas do to 
tal dos recur sos transferidos por força deste instrumen 
to, dentro do prazo estabelecido na Cláusula Sétima des 
te Convênio. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorreo 
t es da assinatura do present e Convênio , no valor global 
de Cz$ 3.900 . 000 ,00 ( TRES HILHÕES E NOVECENTOS HIL CRU 
ZADOS ) ,correrão à conta do FPE, Programa de Trabalho 03 
09,01402 . 009 , Sub- proj e to Desenvolvimento Regional, Natur~ 
za de Despesa 4130.07, consoante Nota de Empenho n9 07922, 
emitida em 17/08/88, no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS : Os r ecur 
sos destinados à execução do presente Convênio serao li 
berados de uma só vez , após a assinatura deste instrumen 
to . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DE RECURSOS : Os r ecursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber , en 
quanto não forem aplicadas aos fins a que se destinam se 
rão depositados em conta bancária especial, a ser movi 
mentada pela PREFEITURA, obrigando- se esta a enviar a.o 
GOVERNO extrato de contas e fazer constar nos diversos 
documentos de suas prestações , de contas , o nome do saca 
do , os números , valores e datas das emissões dos cheques 
e a quem foram pagas as i mportâncias . 

CLÁUSULA SeTI~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
pre s tará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, atra 
vés da Secre tar i a de Fi nanças - SEFIN, no máximo 30(trin 
ta) di as após o t é rmino da v igência -deste Convênio. -

CLÁUSULA OITAVA - DA INADIMPLENCIA : A PREFEITURA 
rá ser considerada inadi mplente, a critério do 
NO, se : 

a ) de·ixar de cumprir as obrigações assumidas 
Convênio; 

po.de 
GOVER 

neste 

b) desviar, ou perm1t1r que sejam desviados 
das final idades previstas . 

recursos 

' -
CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, NODIFICAÇÃO E RESCISÃO 

Nediante assentimento das partes convenentes, es te Con
vênio poderá ser modificado ou prorrogado através de Ter 
mo Aditivo. ou rescindido de pleno dire i to, por inadim:
pl emento de qua lquer de suas Cláusu las e condições, in
dependentemente de ação, notificação ou i nterpel ação ju 
dial. -
l 

CLÁUSULA Decr~~ - DA VIGENCIA : O pre sente Convêni o te 
rá vigência de 60 (sessenta) di as contados a partir da 
data de s ua assinatura . 

CLÁUSULA DfCI~-PRUffiiRA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAl,: 
Será dir etamente vinculado e s ubordinado a PREFEITURA, o 
pessoal que a qualquer títuto for utilizado na execução 
deste Convênio, não t endo com o GOVERNO r elação jurídica 
de quaisquer natureza . 

CLÁUSULA Decn~-SEGUNDA - DOS BENS PE~~ENTES : Na h i 
pótese de aquisição de bens perttnentes necessários à e 
xecução dos objetivos deste Convênio, tais bens serão de 
propiedade da PREFlTURA benef iciada . 

CLÁUSULA DllCUL'\-,TERCEI!tA-DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste Convênio no Diário Oficia l deste Te rritório, deve 
rá ser feita no prazo de 20 (vin te) dias , a contar da da 
ta de sua assinatura . 

C.LÁUSULA Decn~-QUARTA - DO FORO : Fica e l eito o Foro 
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da Circunscrição judiciária de Hacapá, para dirimir 
quaisque r dÚvidas da execução deste Convênio , com exclu 
são de qualquer outro , por mais privilegi~do que seja . 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou 
estabel ecido pelas partes , l avrou- se este instrumento em 
OS (cinco) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim 
de direito, na presença de 02 (duas) testemunHas abaixo , 
assinadas . 

TESTEMUNHAS 

Hacapá, 2S de agosto de 1988 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

RAIHUNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

Ileeíveis 

SECRETARIA DE PLANEJA}ffiNTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a serem repassados p~j 
lo GTFA ã Prefeitura Hunicipal de Macapá , para fazer fa 
cc a sua participação no Convêni o n9 034/ 88- SEPLAN. 

NATUREZA DE 
DESPESA 

4130 .07 

Total 

DISCRUIINAÇÃO 

Outros Serviços e Encargos 
Pagamento de Despesas de 
decorrentes dos Serviços 
em um Poço Artesiano na l o 
calidade de Corre Água dÕ 
Piririm . 

VALOR 

3. 900 . 000, 00 

3. 900 . 000 , 00 

Importa o presente Plano de Aplicação no va l or de Cz$ . 
3.900 . 000 , 00 ( TR~S NILHÕES E NOVECENTOS HIL CRUZADOS) . 

Nacapá , 25 de agosto de 1988. 

JORGE NOVA DA COSTA . ." 
GOVERNO 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

RAI~WNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

!'ODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8:_1 REGIÃO 

JUNTA DE CINCILIAÇÃO E JULCAHENTO DE ~IACAPÂ 

EDITAL DE NOTIFI CAÇÃO 

Pelo presente edital fica notifi cado ROSINALDO RODRI -
GUES DA SILVA , atualmente em lugar incerto e não sa~ido , 
exequente nos autos do Processo n9 290/88-JCJ-Macapa, em 
que JOELSON PANTALEÃO DA COSTA é executado, de que foi in
terposto ENBARCOS DE TERCEIRO nos referidos au t os , sendo 
embargante ~IARIA DO ESPÍRITO SANTO BRAGA . 

~lacapá, 2S de agosto . de 1988. 

~IARIA EUNICE ~IONTORIL DE ARJ\ÜJO 
Diretora Secretaria , em Exer c í c io 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRAilALIIO DA 8.;1 REGIÃO 

JU~!TA DE CONCILIAÇi\0 E JULG!I.'IENTO DE :·1ACAP1\ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE OS DIAS 

Pelo presente edital fica CITADO EDGAR DE SOUZA FILHU
BOITE FLAGRAS , atualmente em lugar incerto c não sabido 
executado nos Autos do Processo n9 552/88-JCJ-Hacapá, em 
que ~L-'\RIA ONÊDIA CORRÊA DE FARIAS é exeque'nte , de que de -
verá pagar na Secretaria da Junta de Conciliação e Julga -
menta de Macapá , no prazo de 48(quarenta e oito) horas , ou 
garantir a execução sob pena de penhora , a qtJantia de Cz$-
23 . 246 , 61(VINTE E TRES NIL , DUZENTOS E QUARENTA E SEIS CRU 
ZADOS E SESSENTA E llmt CENTAVOS) , correspondente a princi:
pa l, multa e custas. 

Caso não pague nem garanta a execução no prazo supra , 
penhorar-se-io tantos bens quantos forem encontrados e 
bastem para o integral pagamento da dí vida . 

Dado e passado na Secretaria da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Macap<Í , aos vinte e cinco dias do mês de agos 
to de mil novecentos e oitenta e oito . Eu, (Manoel Vieira 
Façanha)" Secretário de Audiências , datilografei. E eu (~la
ria Eunice Montoril de Araújo) Diretora de Secretaria , em 
exercício , subscrevi . 

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO 
Juiz do Trabalho , Presidente da JCJ de ~tacapá 

CARTÚRIO JUcfi 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do registro civil desta cidade de Macapá - TFA
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JOSt CAMILD GA.BRIEL FILHO com \lERA LUCIA CE: JESL6 CE 

OLIVEIRA SENA . 

Ete é filho dP José Camilo Gabriel e de Hildilea Carva 

lho Rodrigues . 

Ela é filha de Raimundo Correi a de Sena e de Argemira 

Tavares de Oliveira . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 

de casar um can o outro , acuse- os na f orma da lei . 

Macapá-01 de setembro de 1988 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente J uramentada 

CAR TÚRIO JUcfi 

PROCLAMAS CE: CASAMEN10 

O Oficial do registro civil desta cida de de Macapá- TFA
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 

casar : AS Tffi NU I~ES BARROS com f-ELEN BETANI~E BRI\G'\ CASTRO ; 

Ele é filho de Louriva l Barbosa Barros e de 

Nunes Barros. 

Madal ena 

Ela é fi lha de Ediber·~o Fari as de Castro e de Denair 

Braga C;::stro . 

Quem soube r de qualquer impedimento lega l que os i niba 

de casar um can o outro, acuse-o s na forma da lel. 

Macapá- 01 de setembro de 198!3 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEICA 
Escrevente Juramen tada 
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