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as, agênci
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nvolvimento
o § 1º deste

CA
CAPITAL

ocial é de R
onze mil, tr
trinta e sei
s, sendo 14
ações ordin
uarenta e
ica, todas n

ependentem
té o limite 
s e cinquen
do-se antes

ão ordinári
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ecretários, 

a da assem
go 130, § 1

CA
DMINISTRA

hia será ad

C
ONSELHO 

ho de adm
ão superior

ra e manda
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relaç
para 
quan
juríd
 
Pará
com 
dos t
cons
 
Pará
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 da reunião
a discussão
aso, a prop

ceiro - As
a da maiori
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ndo a vac
érmino do 
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 reuniões d
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cargo de 
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o 146 da 
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retoria e as
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tituí-la ime

algum ca
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m livro pró
Conselho d
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tado e índi
 programa
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o extrato d
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lítica de pr
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ura, instal
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e plurianua

ndios e inv

planos, pro
ridades de 
ia e o seu o
reços ou ta
o marco reg
ação e a 
os e repres
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s constarão
a daquela 
o – CODEC,

es destinad
 no registro

pete ainda 

diretrizes d
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o ou de res
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profissiona

riginariamen
a arquivada

na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 
na JUCESP 

 ou outro 
o uniforme 
do Estado, 
al. 

nte aprova
a na JUCES

sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 
sob nº 

Procurador
e coordena
observado

ado na As
SP sob nº 

52096/9
107408/9
213179/9
28675/0
13231/0

243795/0
140.068/0
51.634/0

269.660/0
179.098/0
172.003/1
289.890/1
216.196/1

r do Estado
ada, nos lim
os os dever

ssembleia 
23080/98-

98-1 09/04/
99-5 05/07/
99-4 11/11/
02-2 08/02/
03-0 16/01/
04-0 17/05/
05-3 13/05/
06-5 14/02/
07-0 07/08/
08-1 11/06/
10-6 20/05/
10-0 
11-5 

12/08
08/06/
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o por 
mites 
res e 

Geral 
0, de 

/1998 
/1999 
/1999 
/2002 
/2003 
/2004 
/2005 
/2006 
/2007 
/2008 
/2010 
/2010 
/2011 

  


