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ESTADO DO AMAPA 

DIÁRIO OFICIAL 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

MACAPÁ, 25 DE JANEIRO DE 1989 - 4~ - FEIRA 

Governador do Est ado do ,\map.i 
Dr . JORG~; NOVA DA COSTA 

Cht•f t.' dt· r. •. l'> i nL tt! do Govern:tdo ,. 
Sr. l·.LFREDO FtL IX TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretiri lt! AdministrJ~ão 

Dr. NESTLE!<l ,, DOS SA'iTOS VALENTE 

Procurado r Gt!ra l do Estado 
Dr . JOSt DE ARIMATHt A VERSEI CAVALCANTI 

Secret.irio de Finanças 
Prof. BER'iARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Planejamento e Coordenaçjo 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 

Secr etirio de Promoção Social 
ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 

Secret.irio de Obras e Se rvi ços PÚblicos 
~!A.'iOEL ANTONIO DIAS 

GOVER'm DO Eci r,\::JQ DO f.1!.APÁ 
DECRETO (E) ~g · 0002 de 13 de janeiro de l ,ag 

O Governador do Estado tJo >"lrnap<Í.,·to uso de suas atribui 
ç.Ões legais e considerando o nue este1bclr-ce o Decreto nº 1 
de 02 de janeiro de 1J~9; 

Considerando qc.Je o desenvolvimen:o do Estado do Amapá • 
depende , em grande pé!rte , do ~esenvolvimerto ~celerndo dos 
selures Secundários e Tcrci~rios d3 economi 1 local; 

Considerando que é necess.3ri.o Je-,cer LI' tlúilr as 'lçÕes • 
govemcrmentais junto Õ esses Setores, ·Jtu·ümenle dese~vol
vid >S pela Secretaria de PL:Jnev'>mento e Coordennç.ão; 

Considerando c;uc a inst.:üéÇão de um Óryão uovemamen -
·ul ':O"' dutonomi' e .'1\Jllidnde ;Jilrél co·•r:eb('r n. P.xecutc~r urnu 
polÍti ca dinâmica par a as atividades dos setores Secundá
no e Terciário da Economia , contribuirá para diniJmlZar a 
atua., ;o desses selares no pr·ocesso rir dP""!nvolvimen to do 
Amapá ; 

DECRETA: 

Art . 1º - Vincular diretamente ao Governo do Estado do 

Amiipá , o Departamento de IndÚstria e ComP.rclD - DEICl ~· e o 
Departamento de Turismo - DETJA, pertencentes ate o momen
to à estrutura da Sccretnr~a de Planejamento e Coordenação 
SEPLA\J . 

Ar~. 22 - AtrillUi.r u CoordBnação cJR to::lc!S os otivida
des desses Ór3ãoê ao Diretor do Departame11LO de IndÚstria' 
e r.omércio , que doravantc funcionanj di.rntamnn Le sullon:lin' 
do ao Governador do Estado ; 

Art . J9 - Este Decreto entra em vigor a partir Jq dat~ 

de publicação , revogCJdas os disposi.,:Ões em contrário . 

Macapá- AP , em 19 de janeiro de 1989 . 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

DECRETO fp) 

,Vtd i to r do Governo do Esta do 
JOSt VER!SSIMO TAVARES 

Setretário de Edu~ac~o ._. Cultura 
Pro( . PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr . 

Dr . 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
ALCLONE HARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretário de Segurança PÚblica 
EDSON GOHES CORREIA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIX~IRA 

.JO E l A.'1J OJ >1'.1• 

\J 0 0082 de lO 1e jnnei r" rlc 1r; I! 

O ;overnCJdor do EsL trio Jo AmJp~,no uso dr:> s~ s ntribui 

~ões leu.üs; 

t-l[~ JlvE : 

1\rt . P - EXD\:FRA~ HAROLD') THADE' J JA ~ J"' ·A l 1 'A , ;ia 
Car.JO ~.:m Cornissê;o ir· ~hefe doi CoortJenudon, SeLoci.al de Pl~ 
nr.J.rnnf:!lo , cÓdigo Df1S , l8l.l de~ Secreturia ele ,;lJrls e Servi 
.,as PÚblicos-50SP . 

·,:acapn-•\P, e11 lO de j:mciro le l l'l'l . 
uOR..,(. , .011,; ::JA COSTA 

:JVf'l"n· .dO!" 

DCCREIO \F) OOud de lO de Janeiro de lSdY 

O ~overnador do Estodo 1o Amlpá ,no uso dn su1s atribui 
,Õe;, l!'yüs ; 

~s ~LVE : 

i'11 1 • l n - IO'Tie.w PL.H' t>IHLll'~ JE SOUZA CA:.1PCJ3 , rnra e
>~ercf!r .l c~r ;o c;1 r:.:>mi~s ~u dr .hc'" d9 Coorden~t1oriCJ Se to

nal U•' Pltr" :~r.,to , cÓ1H JD :lf\":-lCl.l dfl :ccretilt i• de O
Oras c 'irt·vi ·os ~ÚtJltcos-, 

/Ir: , 2Q - RPVOJ m-SE disposiçÕes em cor>Lrát'io . 

Macapá- AP , em 10 de j aneiro de 1989 . 

,JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0 160 de 19 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de suas atribui
çÕes l egais e considerando o estabelecido no Decreto n9 I 
de 02 de janeiro de 1989, , e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 28760 . 004436/88-GABI, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à di sposição da Prefeitura Munici
pal de Amapá, até ulterior deliberação , o servi dor PAULO 
ROBERTO MONTEIRO DA SILVA, ocupante do emprego de Economi~ 
ta, código LT-NS- 509, classe "A" , referência NS-7, perte~
cente a Tabela Permanente do Governo, lotado na Secretar1a 
de Planejamento e Coordenação- SEPLAN, sem pre j uí zo de seus ' 
ve.1cimentos mensais e demais. vantagens do referido empreBO · 

Art . 29 - O servidor fica rá lotado no Gabinete do Go~ 
vernador, conforme a Ordem de Serviço n9 002/86-GABI . 

~~capá-AP, em 19 de janeiro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-1APÁ 

DECRETO (P) N9 0161 de 20 de j aneiro de 1989 

O Gove rnador do Estado do Amapá , no uso de suas atribui
çÕes l egais 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Designar NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE Se
cretário de Gover no de Administração do Estado do Am~pá 
para exercer acumu lativ~mente, em substituição o cargo de 
Governador do Estado durante a ausência de seu t i tular que · 
VlaJará a Brasí lia-DF, par a t r atar junto ao Ministér io do 
Planejamento, Justiça, Interior e Gabinete Civil de assun
tos de i nteresse do Estado, no perí odo de 23 a 26 de janei
ro de 1989 . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário , 

Macapá- AP, em 20 de janeiro de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-!APÁ 

DECRETO (P) N9 0162 de 20 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de suas atribui
çÕes l egais 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Exonerar ~1ARIA DO ROSÁRIO ~ffiNDONÇA DE FREI
TAS, do cargo em comissão de Chef e da .Divisão de Apoio Ad~ 
ministrativo-DAA, códi go DAS-1 0 1. I da Secr etaria de Saúde
SESA. 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposi çÕes em contrário. 

Macapá-AP, em 20 de j aneiro de 1989, 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-!APÁ 

DECRETO (P) N9 0163 de 20 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de suas atr i bui 
ções legais e considerando o estabelecido no Decreto n9 T 
de 02 de j aneiro de 1989; 

RESOLVE : 

Art. 19 - Tornar sem efeito os ter mos do Decreto n9 
0129 de 13 de j aneiro de 1989 , que nomeou OSVALDO PANTOJA 
DA SILVA, para ocupar o car go em Comissão de Chefe da Divi 
são de Apoi o Administrativo, Código DAS-1 01 . 1, da Secr eta= 
ria de Promoção Social/SEPS . 

Macapá-AP, em 20 de j aneiro de 1989 . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO MIAPÁ 

DECRETO (P) N9 0164 de 20 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de suas atribui
ções legais e considerando o es t abe l ecido no Decreto n9 1 
de 02 de j aneir o de 1989 ; 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear ~1ARIA DA GRAÇA GUARANI PENAFORT, para 
exercer o cargo em Comissão de Assessor , CÓdigo DAS- 102 .1 , 
da Secretar ia de Promoção Social /SEPS . 

1-~capá-AP, em 20 de janeiro de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO Al-!APÁ 

DECRETO (P) N9 0165 de 20 de janeiro de 1989 

O Gove rnador do Estado do Amapá , no uso de suas a tribui
çÕes l egais e considerando o estabelecido no Decre to n9 1 
de 02 de jane i ro de 1989; 
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RESOLVE : 

Art. 19 - Nomear AROLDO THADEU DA COSTA SOUZA, para 
exercer o ca rgo em Comissão de Chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo , Código DAS-10 1. 1, da Secretaria de Promo 

·çào Social/SEPS . 

Hacapá- AP , em 20 de janeiro de 1989. 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ 

DECRETO (P) N9 0166 de 20 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Amapá, no uso de suas at ribui
çÕes legais e considerando o estabelecido no Decreto n9 
de 02 de janeiro de 1989 ; 

RESOLVE : 

Art. 19- Nomear ELIZABETH GONÇALVES DA COSTA, para 
exercer o cargo em Comissão de Assessor, Código DAS-102 . I, 
da Secretaria de Promoção Socia l /SEPS . 

~~capá-AP , em 20 de janeiro de 1989. 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO A~~PÁ 

DECRETO (P) N9 0167 de 20 de ianPiro de 1989 

O Governador do ?:stado do Alllapá, no uso de suas atribui
çÕes legais, 

RESOLVE : 

Designar ALFREDO AUGUSTO RAHALHO DE OLIVEIRA , Secretá
rio de Planejamento e Coordenação, do GEA, para viajar da 
sede de suas at~ibuiçÕes - ~~CAPÁ - até a cidade de BRAS!
!.TA-DF, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados 
ao Orçamento de 1.989 , do Estado do Amapá , no período de 
23 a '27 .01.89. 

,·!acapá-AP, em 20 de janL·iro dl! 1989 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO ~IAPÁ 

DECRETO (P) N9 0168 de 20 de janeiro de 1989 

O Governador do Estado do Am;~pá , no uso dt' suas .1tribui
çÕes legais, 

RESOLVE: 

Destgnar JOS~ RM~LHO DE OLTVT.IRA, Chefe da Coordenad~ 
riu T~cnica, Código JAS-1, para responder acumulativamente 
pelo expediente da Secretaria de Pl anejamento, durante o 
imp~dimento do t itular, no período de 23 a 27.01 .89 . 

~~capá-AP , em 20 de janeiro de 1 . 989. 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO M~PÁ 

Iir.CH.ETü (P) N'? Oió9 de 20 de j 1neiru de 1989 

u Lov• rn:tdor do r:stado do Amapá, no uso de suas a l r i bu i
ç l( 'c•gais 

R SOLVE : 

Art. 19- Nomear DOMINGOS QUI::lROZ VASQUES, para exer
r cargo ~m comiss~o de Chef~ da Divis~o d~ ApoiP Admi

lÍStr ltivo-DAA, código DAS-101.1 da S<·cretaria de SaÜde 
SESA. 

Art. 29- Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

~lacapá-Al',. em 20 de janeiro de 1989 . 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 

DECRETO [P) iJQ 0170 de 20 de janeiro de 1989 

O ,;overnador do Estado do l\map8 , usando das atribuiçÕes 

que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE : 

Art. 1º - Designar UNDDVAL FO\SECA PERES , Engenheiro , 

CÓdiuo LT- '/S- 511 , classe "C", Refer ência "JS- 20 , MANOEL U3.!_ 
RATA' J "0:."080''0 BALIEIRD, .Arquiteto, CÓdioo L T- "!S- 502 , ela~ 
se " S", Referência \JS-~-, \11\R[A DJROTtA DE LI)/A, 1\rqui te -

~a , CÓdigo L T- ' JG-!:..02 , classe "A" , R e f'erência ~S- J , PEDRO 

CAFI.LOS lE StlLJ7A ::A'.!PO'l , EnJRnhBiro , '":Ócligo LT -'JS- .11 , ela~ 

sr , ~,, leferência '"5-" e UéCI \ L·:wiA '.'OREIR.A DE CARVA

LI-', l.ssistente JuriJico , r::ó·liJD Lr- JS- "O.l , cl'lsse "A", R!: 
f ,.;?,nci "i-7, -o !os pet·tencentus i1 htJelc~ Pen lente do 

.Jv• 10 Jo /1•11 p ·~, p •rct sob a prEJsidêncin do pr irnei ro, con,:;, 

• I I rm o:ni ".S JO Je Lici ta~ão de Jbras e ::Jervi. os do Co-

V•T o .:st. do do Jlm>pcÍ , incur1bido de li c i lar Projews , 2 
'Pt'v os 18 E.,genhari.J no ;mbito d11 Ad11inisLrL1çÕo ' 

ove!'llD da Estado . 

,_-. " - "los: •nuJ ;,r 'rl .'TA A 8A P.AI•.ÃO, E·rsenheiro , 
J, ~, riico ,_, 11, ~,_,: ssP ,. J", --:e 1·orência 1.S-2~.-1, Rf,CHID [ -

Ldl . i\ ( iE -, ' c; A., 1;:- , tlrqui teto, CÓj igo L -' S- ·o_ , Classe 

"f,", mterênci '•.J-tl e ',iNUA 8E fAIIW1 :::t•TIAS TA'.JA::IES , fls

.oiste·• L .. Jur: iü:o' CÓdi ·JO L -; !._;- _n--;, Cl·JSSD " {I" ' nerorên -

c.:.d .J-:> , lOdos pen .enccr tos ' Tabela Perrnamen to do ..,ovel'

no jo '\11lp;, pira 1~U:Il'Gr1 LDmo ouplen~es da Comissão . 

A. • • 3" - llr "l 'nu r .'i\dl!\ OO::,J .jl,o ';\,] li\D' t::Ari':>ll5A , r Óc 

llwo fp 1\d·r:ini~:: Lr tO , CllSSC ''.._ 11
, ~ÓdLjo Ll - ~ -- 1 7, 9ct·e

rêncL ,S- 3 , d'l T ">t::l 1 Per,.,unon te, pC~rt. Secrt:' •.5rio dA pr.!:: 

-i81lc CoMiss~o . 

l\r·L . a~ - tn i~U d~ lCc..cs .... iJ:::u.Je ~ .. '!u.turtJ.':) d..J Uci 

r .,-,D , , .011~ o po" r ..:;oli;l •r o :r ' de •ér:.. icos pe,:: 

~l~ncP:oL,...) ovt·.~na -jo f: t 1'--' , 

E..s ... L De .. reto t.nLJ''Jr·J c~ vi~or 1 J-1ta de su 1 

vD J~o"i ) 

-r\ ' t 11 
1 ~!'O ~L l -~~ 

A )~ 

GOVERNO DO ESTADO DO M~PÁ 
CO~!ISS.:i,Q DE PERI!ANENTE DF LICITAÇÃO 

AVlSO DO EDITAL 

O Governo do Estado do Amapá, através dt' sua Comissão 
Permanente de Licitaç~o avisa aos interessados que estará 
realizando 1 ici taç.Jo a njvel de Tomada de Preços, com a fi 
lidade de adquirir os materiais abaixo relacionados : 

TOHADA DE PREÇO K'.' 00 1 /89-CPL/GEA - Mater ial de Limpe
za c Expediente, dia 09 de fevereiro de 1989 às 09:00 hs . 

TmL\DA DE PREÇO N\' 002/89-CPL/GEA - Fardamento pa ra a 
P~IAP, 13 d<> fevereiro de 198Q as 09:00 hs . 

A licrta~ãu realizar- ,e-á na sala de reuniões da Secrc 
ta na dt! Administração dCJ Gov .. rno do Amapá de n9 24, à Av-: 
FAB, n~ 0087, c~ntro , ocasi~o em qu~ serão recebidos os do 
cumentos e as propostas d~ Preços . 

Para melhor Lonlll!cimento dos licitantes, os Editais com 
plctos e outra, informaçÕes n·c:·ess,írias, poderdo ser ob ti= 
dos no seguinte endereço: Av. FAB N9 0087 - Cr:NTRO, Secre
taria de Administração, sala 20 , Estado do Amapá , no horá
rio normal da L'xpediente do Governo . 

~,cap3-AP, 20 de janeiro de 1.989. 

GERALDO ~~GELA FONTINEL E RIBEI RO 
Presidente da CPL/GEA 
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GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

D~PARTA}lliNTO DE PESSOAL 

CHAHADA DE EHPREGADOS 

Pela presente , convocamos a servidora ~~RIA DE JESUS 
Gmllis, pertencente a Tabela Especial do Governo do ex-Ter
ritório Federal do Amapá , ocupante da Ca tegor ia Funcional 
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos , Classe "A" 
Referência NH-3, reg ida pela Consol i dação das Le is do Tra
balho, para no prazo de 03 (três) ~ias r eassumir suas fun
çÕes na Secretaria de Saúde, onde e l otada, ~ob pena . ~e 
findo mencionado prazo, ser dispensada a t raves d~ ~esc~ s~o 
de seu Contrato de Trabalho, firmado com a Adm1n1straçao 
Amapaense, por abandono de emprego , con~orme-est~belece a 
alíneà '" i " do artigo 482 , da Consolidaçao das Le1s do Tra
bal ho. 

DEPARTA}lliNTO DE PESSOAL, em Hacapá, 17 de janeiro 
1989. 

LUCIMAR BRABO ALVES 
Diretora do DP I AP 

PREFEITURA MUNICI PAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEI TO 

DECRETO N9 080/89-PMM 

de' 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das a t r ibui çÕes 
legai s que lhe são conferidas pelb item VIII , do art . 34 , 
da Lei nº 6 .448 , de ll de out ubro de 1977 , de acordo com 
que. consta no Merno nº 39/89-SEMED/PMM de 10 .01, 89 , 

DECRETA : 

Art . 1º - EXO,\JERAR AILSDN COSTA DE OUVEIRA, do Cargo 
em Comissão de Diretor do Departamento de Ensino e Admini~ 
t r ação Escalar , correspondente 20 r.ódigo 0AS . l nl .2 , rla ' SP.
cretaria Municipal de Educação e Cultur a , a parti r de 12 de 
janeiro de 1989 , 

Art . 2º - Este Decret o entr a em vigor na da ta de s ua 
assinatura , r evogadas as disposições em contrário. 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 12 de j aneiro de 1989. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPI BERIBE 
Pre fei t o Munici pal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABI~ETE MUNICI PAL, aos 12 dias do mes 
de janeiro de 1989 , 

AZOLFO GEMAQUE DOS SAN TOS 
Secretário Municipal de Adminis t ração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

OECREfD f~Q 081/89-PMM 

O Prefei t o Municipal de Macapá, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo item VIII, do art . 34 , 
da Lei nº 6 .448, de ll de ou t ubro de 1977, e tendo em vis
ta o disposto nas Leis nºs 293 e 294 /87-PMM que i :1stituem' 
a Nova Estrutura Administrativa e a Reformul ação de Cargos 
e Salári os do MuniCÍpio de Macapá , Prefeitura Municipal, e 
de acordo com o Ofi ci o nº 002/89- SEMS, de 05 de j aneiro de 
1989 , 

DECRETA : 

Art . 1º - NOMEAR LEDNAI RUBEM FERNANDES GARCIA, para §. 

xercer a f unção gratificada de Di retor do Departamento de 
SaÚde , correspondente ao CÓdigo DAS .l0l .2, da Secretaria ' 
Muni cipal de SaÚde , a partir de 05 de janei ro de 1989 . 

Art . 22 - Este Decret o entra em vigor na d~ta de s ua 
assinatura , r evogadas as disposiçÕes em contrá r i o . 

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

PALÁCIO 31 DE AMRÇO , 02 de j aneiro de 1989 . 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 

Prefeito Muni ci pal de Macapá 

PUBU CADO NESTE GABI NETE MUNI CIPAL, aos 02 dias do mes 

de janeiro de 1989 , 
AZDLFO GEMAQUE DOS S~\JTOS 

Secre tár i o Muni ci pal de Admini s tração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE 00 PREFEI TO 

DECRETO Nº 082/89- PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
l egais que l he são conferidas pelo Ítem VIII, do art . 34 , 
da Lei nº 6 .448 , de 11 de outubro de 1977 e t endo em vista 

0 di sposto nas Leis nºs 293 e 294/87- PMM , que i nstituem a 
Nova Estrutu'ra Admini stra tiva e a Reformul ação de Cargos e 
Sal á r i os do Muni CÍpio de Macapá , Prefei tura Municipal, e de 
acordo com que consta no Memo nº 006/89- CG/PMM, datado de 
09 de j aneiro de 1989 , 

DECRETA: 

Art . lº - NOiv'IEAR CLAUBENI L SEBASTIÃO BOTELHO DE PAI VA , 
para exercer a função gratificada de Assessor, do Gabine t e 
do Prefei t o , corres pondente ao CÓdigo DAS . lOl .l, a part ir ' 
de 12 de janeiro de 1989" 

Ar t o 2º - Este Decre to entra em vigor na data de sua 
assintura, revogadas as di s posiçÕes em contrár i o . 

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

PALÁCI O 31 DE MARÇO , 12 de j aneiro de 1989 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefei to Muni cipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABDJETE MUNI CIPAL, aos 12 di.as do 11es 
de janei r o de 1989 . 

AZDLFO GEMAQUE DOS SAJHDS 
Secretár io Muni cipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 083/89- PMM 

O Pre fei t o Muni ci pal de Macapá , usando das atribuiçSes 
l egais que lhe são conferidas pelo Ítem VII I , ·do art . 34 , 
da Lei nº 6 .448 , de ll de ou tubro de 1977 , de acordo com 
que consta no Memo nº 12/89- SEMAD, da t ado de 09 .01 .89 , 

DECRETA : 

Art " 19 - EXOi~ERAR TIAGO DOS · SANTOS COSTA, do cargo em 
Comissão de Chefe da Seção de Vigil ância , correspondente ' 
ao CÓdigo CAI "201 . 3, da Secretar ia Municipal de Administr~ 
ção, a par tir de 12 de janei ro de 1989 . 

Art . 2º - Este Decreto entra em vi gor na data de sua 
assi nat ur a , revogadas as disposições em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 12 de janeir o de 1989 . 

JOÃO ALBER TO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Prefeito ili'iunicipal de Macapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE MUNI CIPAL, aos 12 dias do mes 
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de J.Jneica de lli.fJ. 

AZGLFO Gt:'.~l\::!UE DuS SA'JlüS 

SecreL<lrio Municipal dP AdminisLreçilo 

PREFETTUriA MU •ICIPAL DE MACAPÁ 

GA3r;.JETE DO PREFEITO 

D!::CRETO Nn 03C/9'.:1- PMM 

O Pro f e i Lo Municipal de ticcap0 , usando dns a Lribuiç.Õcs 

leoa.is que lhe são conferidas pelo Ítem VIII , do arl , Jll , 
d;; UO?i n9 6 . 448 , de 11 de nutubre de LJ'l7 e Lendo em vista 

o disposto nas Leis n°s 293 e 294/87-RV!M, que instituem a 
·Java Es tru Lum Administra Li v a e a Reformula~.ão de Cargos e 

Salários do MuniCÍpio de Maca pá , Prefe.i tura Municip •• l , e de 

ncordo com que consta no r.:emo nº 12/8'1- SEMAD , de 09 . 01 . 8·] , 

DECRETA : 

Art . 19 - ·~O..IEAR CLÁLDIO CRISrGVÃO COS1A DE SOUZA , do 

l'lundro de Pessoal do '~uniCÍpio de 1Aac'3pá-Prefei turfl .1unici 

pal , ocupante da Categorin Funcional de Auxiliar Técnico 7 
em Administração , Classe A, ·.í vel l , para exercer R f unção 

de Chefe da Seç8o de Vigilância , correspondente ao CÓdigo 

CAI.2Dl. 3 , da Secre taria Municipal dP. Administmção , a Pll!: 

Lir de 12 de janeiro de 1989 . 

Art . 29 - Este Decreto en t r a em vi.!]or na da t a de sua 

ossinalura , revogadas as di sposições em contrário . 

CUMPRA- SE, REGI SIRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 21 o- 'AARÇO , 12 de janeiro de 1989. 

JOÃ!J ALBERTO ROJRic;LEs CAP!t3ER18E 

Pre"ei to ,,Aunicipal de Macapá 

PUf::!LICADJ \ESTE GABI..E TE 'Alf.,ICIPAL, aos 12 dias do rnes 

de jnneiro de l9A9 . 

AZOLFJ ,,C,:AQUE DJS SA,; TOS 

Secretário Municipal de Administração 

PREFEIT JRA i,\.J\iiCIPAL DE :,1ACAPA 

CAt.JT 'IE TE JlJ PRErEI TO 

D Prefel l o Municipal de 1.ii.iC5pá, usi.mdo das atribuiçÕes 
legais que lhe são c::onfet•idas pelo Ítem VIII , do art . Jll , 

da Lei :12 6 . 4118 , de 11 de outubro de 1'177, de acordo com 

que consta no LJfÍc::io ,,c l!Y' j.'3-=- sE;.10V , de 12 . 01 . q· ·, 

DECI-!ETA : 

Art . 12 - EXO ~ERAR rlA!'.1:JJOO VASCO~CELOS DE LWA FIU<~ , 

ao Cargo em CoMissão de Chefe da Divisão de ~bras , cor

respondente ao CÓdigo DAS . 101 .1 , da Secretaria 1/.unicipal de 

Obras e Viação , a partir de 10 de janeiro de 198~ . 

Art . 29 - EGle Decreto en~ra em vigor na data de sua 

ttssin,;turt~ , revouadas oJS disposiçÕes em contrário . 

CUMPRA-SE , REGISTRE-SE F. PU3LIUUE- SE . 

PALÁ:::IO 31 DE MARÇO , 10 de janeiro de 1983. 

JOÃ~ ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Prefeito l!unicipal de lhcapn 

Pl ::ILICAJD 'JESTE (AI:ll'lETC ."l.NICTPAL , jos 10 dlas do mes 
riP '1.nciro 1e 1'1/> 

AZOLiu _;EMAQUE ons S/1,, r os 
Secroet.6rio ·:unici;:J<:Ü de t\dministraç:lo 

SI'.OICA r o JOS mASJIU·i;\DJHES NA.J T'JDLJSFUAS ~R··A\Jf,S 
:>C E.S TAU' ')[) A'/APÍI 

ELU /CLS SIN;)l':.o\IS 

A V T S O 

Ern cumpi'iMcn to _,o qui.' d i.spÕn o UI • • 1 .los novos Est~ 

tutos do Sindicato , de 11 . 11 . 8B, c::omunicn que toi registr~ 

da a Chapa i e n' 1 , como corcocren L r n El ;ü, 3o a nu e se r~ 
fere o Aviso Hesumido do Edital , no O.i.Jrio 0• icial n" 0017 

do dia 11 . 01 . 8::~ . 

OlHE rDHIA-EFETIVOS : 

- RAIMUNDO GADELHA LCÃG 

- JOÃO VALTER GONÇALVES BARUOSA 

- ,JA'!UÁRIO MARTtt\JS JLJ\JIOR 

- i'lAII.IU\fOO AL'.iEIDA C0[U10 

- JAIMõ DA 51 LVA A:'~/\\i f[ 

- JOSf VALfRIO fiU/EIDA TAVAHES 

- A~TIT.IO CARLOS PAIXÃO 

- EélRDLrLY\'~ DE SOU7A PAIXÃO 

- JORGE DOS SA~TUS BARnCTO 

- PEQY Ai'lOUILAU DA SILVA 

- C()']CEIÇÃD OC JESUS 0[ SOUZA ROOó=liGtES 

SUPLENTES : 

- ERNESTii~O DA SILVA CUNHA 

CEI1URO 'JIANA ASSlJ\JÇÃU 

- JDSt OLAVO MQ\JTCIRO UMA 

- DULCINtA FERREIRA DE JESUS 

- ,JOSt C[J.JCEIÇÃO ROCHA FILHO 

MIRACELI NOBRE DE ~CNEZES 

LUIS DAS NEVES ROSA 

- ICJ-JAS ROCHA DA SILVA 

- JOÃO FONSECA DOS SANIOS 

- EDILSO~ BORGES GONÇALVES 

- ERALrlO DA SILVA f,LVES 

CONSELHO ~TSCAL - fFfTIVDS : 

- RODOLFD MOACIR SEABRA 

- t,1 RIAtJ SEGUNDO DE OLIVEIRA 

- RAHIUNOO 'JQ\JA f, VIEIRA BAR30SA 

SUPLENTES : 

RAIMU"'LXJ 'Jo:JATO DA SILVA PINHEIRO 

- JOSL PAJLO TAVAHLS 

- 0\JOFRE mANCISCO DA SILVA 

DELEGADOS REPRESEI'\ 1 A'HES - EFETIVOS : 

- CARLOS AUC.USTO RAMOS DA GAMA 

- DRLN~DU JOSt DOS SA\ TllS Cf\UZ 

SUPLEf·. TES : 

PEDflO ~JtLIO BACELAR 

PEDRO DA SILVA TRI\OAD: 

f,lctcapá , 2r. de janeiro dp l"JBC! . 

FUW AROUILAU DA SILVA 

Pl.P.sidente d-1 STI JAP 

TELECOMUNICAÇÕES DO A}~PÃ S/A - TELEAMAPÃ 

ENPRESA DO SISTE~~ TELEBRÁS 

CGC- MF N9 05 .965 . 42 1/0001 - 70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhores Acionistas da Tclecomunicaç5es do 
Amapá S/A - TELEAMAPÁ, convidados para se reuni rem em As
sembléia Geral Extraordinária no dia 02 de fevereiro de 
1989, as 10 :00 (dez) horas na sede da sociedade , sita a Av . 
Duque de Caxias , 106 , nesla c idade de Macapá, para de libe
r arem sobre a seguinte Ordem do Dia . 

- ) ~IteraçÕes estatutárias com o objeto de promover a 
adaptaçao do estatulo social i s del~rminaç5es dos dec relos 
n9s 97 .1 61 , de 06 .1 2. 88 e 97 . 460 de 15.0 1.89 . 

Ma capá-AP , 23 de janeiro de 1989 

A DIRETORIA 
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MINERAÇÃO NOVO ASTRO S.A. 
C.G.C.IM.F. N!? 43.862.747/0001-61 

ATA DAS ASSEMBL~IAS GERAIS EXTRAORDIN;(RIA E ORDIN.<RIA REAUZADAS EM 9 DE MAIO DE t988 

DATA, HORA E LOCAL· Realizadas no dia 9 de maio de 1988, ~ 13 horas na sede soclal da Companhia situada na Av, Fab, 380, Macapâ, Terrlt6rl.o ,Federal do Amapâ, 
PRESENÇA • Compareceram ã Assembléia todos os senhores acionistas, representando a totalidade do capital da Companhia, conforme se verlftca palas assinaturas lançadas· 
no livro próprio de presença, dispensadas, por conseguinte, as formalidades previstas nos termos do Art. 124, § 42 da Lei nv 6404 de 15 de dezembro de 1976, COMPOSIÇAO 
DA MESA • Presldenta o DI', Antenor Firmino Silva Jr,, que convidou o representante da acionista CMA • COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO AMAPÁ. Dr, Antônio Dias Leite Neto, 
para secretarlâ-lo. DEUBERAÇ0ES: I) Resolveram os senhores acionistas re-raUflcar as dellberaç!les da Assembléia Geral Extraordlnârla de 15 de Setembro de 1987, I nclui~ 
do em seu texto a lnformaçllo de que o dividendo dlstrlbufdo em decorrência das dellberaç!les consubstancladas na Ata respectiva, ê debitado a somente uma parta do saldo da. 
conta de lucros acumulados verificado em 31 de dezembro de 1986, atualizado monetariamente, e tambêm de uma parta do lucro lrquldo apurado entre 01 de janeiro de 1987 e' 
30 de junho dÓ mesmo ano e nao de suas totalidades, e exclufdo o Item reserva de capital áa quafhllo' houve dêbfto para dlstrlbulçllo daquele dlvldendo;IQresolveram os SO!Ihoo 
res acionistas, outrossim, ratlflear todas as demais dellberaç!les daquela Assemblêla Geral Extraordlnãrla; IIQ da mesma forma, decidiram os senhores acionistas re-raUflcar as 
deliberações da Assembléia Geral Extraordinária de 27 de outubro de 1987, Incluindo em seu texto a lnlormaç!!o de que o dividendo dlstrlbufdo em decorrência das dellbera
ç!les consubstancladas na Ata respecUva, ê debitado a somente uma parte da conta de lucros acumulados em 31 de dezembro de 1986, atualizado monetariamente, e lambAm 
de uma parte do lucro lfquldo apurado entre 01 de Janeiro de 1987 e 31 de agosto do mesmo ano e n!!o de suas totalidades, e exclufdo o Item reserva de capital da qual nl!o 
houve dêblto para dlstrlbulç!lo daquele dividendo; IV) resolveram, ainda, os senhores acionistas, outrossim, ratlflcar todas as demais deliberaçOes daquela Assemblêla Geral 
Extraordinária; V) resolveram os senhores acionistas alterar o Estatuto Social da Companhia para elevar o nOmero de membros suplentes do Conselho de AdmlnlstraçAo que' 
passarA a contar com até 9 (nove) membros, passando o 0caput" do artigo 11 do Estatuto Social a ter a seguinte redaçfto: "Art. 11 • O Conselho de Admlnlstraç!!o sarA ÓompÓstO 
de 9 (nove) membros efetivos e atê 9 (nove) membros suplentes, todos acionistas, residentes no pafs, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, admltldil a 
sua reelelç!lo, A Assemblêla Geral IndicarA, dentre os elellos, 'o seu Presidente. • VQ deliberaram os senhores acionistas allerar a al!nea •a• do § Primeiro do Artigo 12 do E~ 
tatuto Social, elevando o valor mfnlmo, cuJa contratação ou contraçllo de obrigações exige aprovaçllo do Conselho de Admlnlstraçfto de 10,000 (dez miQ obrigações do tesouro 
nacional para 1 oo,ooo (cem miQ obrlgaç!les do tesouro nacional, passando a radaçfto daquela alrnea a ser a seguinte: "a) Prestaçl!o de garantias, oneraçl!o ou alienação de 
quaisquer bens e assunçllo de obrtgaç!5es, desde que os valores envolvidos sejam superiores a 100,000 (cem miQ OTN's, em cada caso;"; VIl) foi, ainda deliberada a supressl!o 
de parte da redaç!!o do "caput" do Artigo 14 do Estatuto Social, o qual passa a ser lido da seguinte forma: •Artigo 14 • A sociedade sarA sempre representada pala assinatura 
conjunta de 2 (dois) diretores, de um diretor e um procurador, ou de 2 (dois) procuradores."; VIII) ultrapassados os assuntos próprios e pertinentes ã Assembléia Geral Extreor
dlnAria, passaram os senhores acionistas a deliberar a respello dos llens relativos 1\. Assembléia Geral Ordlnârla. Iniciando por aprovar, por \manlmldade, o Relat6rio 'Anual da 
Admlnlstraç!!o, e suas contas constantes do Balanço Patrimonial, Demonstrações das Contas do PatrlmOnlo L!quldo, do Resultado do Exerc!clo, de Origens e apllcaç!les de Re
cursos e das Partlclpaç!les em sociedades controladas, tudo relativo ao exercrcto soclal findo em 31 de dezembro de 1987, bem como os pareceres do Conselho de Admlnlstra
çllo e dos Auditores Externos; IX) Foram ratificadas expressamente as deliberações dos senhores acionistas na Assembléia Geral Extraordinária datada de 15 de setembro de 
1987, que aprovou a dlstrlbulçl!o de dMdendos lntermediArlos e adiantados, debitados A parte da conta de lucros acumulados em 31 de dezembro de 1986, corrigidos moneta
.(1amante atê 30 de junho de 1987, bem como de parte do lucro lfquldo apurado entre 01 de janeiro de 1987 e 30 de junho daquele ano,resultando nadlstrlbuiÇflo deC!:$21,.46 
(vinte e um cruzados e quarenta e seis centavos) por aç!!o representativa do capital soclal da Companhia naquela oportunidade; X) Foram, outrossim, pela unanimidade de votos 
.dos senhores acionistas ratificadas expressamente as dellberaç!les na Assemblêla Geral ExtraordlnArla datada de 27 de outubro de 1987, que aprovou a dlstrlbulçl!o de divi
dendos lntermedlârlos e adiantados, debitados A parta da conta de lucros acumulados em 31 de dezembro de 1986, corrigidos monetariamente atê 31 de agosto de 1987, bem 
como de parte do lucro l fquldo apurado entre 01 de Janeiro de 1987 e 30 de junho daquele ano, resultando na proporçllo de dlstrlbulç!!o na proporçtto de Cz$ 35,21 (trinta e 
cinco cruzados vinte e um centavos) por aç!lo representativa do capital social da Companhia naquela oportunidade; XQ dando continuidade ã matêrla pertinente A destlnaç!!o do 
resultado do exerclclo, e tendo sldo1tatlflcildo.o dividendo dlstrlbuldo pelas Assemblêlas de 15,09,87 e 27,10,87, foi aprovada a destlnaçllo de 5% (cinco por cento) do lucro I~ 
quldo para constftulç!!o da reserva legal, no montante de Cz$ 23,676,355,00 (vinte e três milhOes, seiscentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta a cinco cruzados) e o 
saldo do resultado, na lmportftncla de Cz$ 268,559.500,70 (duzentos e sessenta e oito mllhOes quinhentos e clnquenta e nove mil e quinhentos cruzados e setenta centavos), foi 
levado 1\. Conta do Grupo de Reserva de Lucros denominada reserva de expansl!o; XIQ por votaç!!o unftnlme, foi aprovada a!Jncorporaç!IÓ'ao ca!lftal social de parte do saldo da 
conta de oorreçllo monetArla do capital, no valor de Cz$ 465,697,757,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mllhOes seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e clnquente e sete 
"cruzados), sem a emlss!!o de novas aç!les, mantendo-se na conta referida o saldo de Cz$ 0,49 (quarenta e nove centavos), passando o capital social de CzS 559,678.883,00 
(quinhentos e clnquenta e nove mllh!5es, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três cruzados) para CzS 1,025,376,640,00 (hum bilh!!o, vlnta e cinco mllh!5es, tre
zentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta cruzados), sem emlssl!o de novas açOes, passando, por conseguinte, a redaçllo do Artigo 52 do Estatuto Social a ter a seguinte 
forma: "Art. 52· O capital social ê de Cz$ 1,025,376.640,00 (hum bllh!!o, vinte e cinco milh!5es, trezentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta cruzados), dividido em 
5,465,588 (cinco mllhlles, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito) aç!5es ordlnãrlas, todas sem valor nominal, nominativas, e lnconverstvals em ao por
tador,"; XiiQ deliberaram ainda os senhores acionistas a reelelç!!o para o cargo de PresldB11te do Conselho de Admlnlstraçl!o o Dr, OlAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO, 
brasileiro, casado, Industrial, residente e domiciliado na cldado do Rio de Janelro-RJ, na Rua Almirante Alexandrino nv 2785 • Santa Tereza. carteira de Identidade n9 

01585449-0/IFP, CPF/MF n2 007,260,1 07·82, e para os cargos de membros efetivos daquele Conselho, os Drs. ANTONIO DIAS LEITE NETO, brasileiro, casado, economista, re
sidente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Av, VIeira Souto, 390 Apt2 201 · lpanema, carteira de Identidade n2 01960385-1/IFP, CPF/MF n2 041 ,366,917·34; A~ 
TÔNIO DIAS LEITE JR., brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua LeOncio Correia, n2111 • Leblon, carteira de ldentidc.de 
n2 304,331/SSP/DF, CPF/MF n2 006,972,737·68; HEINZJOACHIM WAGNER, alem!lo, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Araporê, 431, Sllo Paulo, SP, porta
dor da Carteira de Identidade n2 13.688,608 • DOPS/SP, e do CPF/MF n2 011, 744.718/83; ALOYSIO FERREIRA DE SAllES, brasileiro, desquitado, Advogado, residente e do
miciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua PalssandO n9 93 Apt2 202 • Flamengo, carteira de Identidade n2 290,230 IFP, CPF/MF n2 006,143. 947·91; ANTENOR ARMINO 
sa.VA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de minas residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua Carlos G6es n2 64 Apt2 601 • Leblon, carteira de Ide~ 
Udade n2 2,691,630 SSP/SP, CPF/MF n2 030, 213,438-72; EUEZER BATISTA DA SIINA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro
RJ, na Rua Ministro Armando Ribeiro nv 219, carteira da Identidade n2 CREA 7008-D • 5~ Regl!lo, CPF/MF n2607,460,507·63; EIKE FUHRKEN BATISTA, brasileiro, separado 
Judicialmente, Industrial, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua Ministro Jol!o Alberto, 65 · Jardim BotAnlco, carteira de Identidade n2 05541921· 
2/IFP, CPF/MF n2 664,976,807·30 e, ainda, eleger para o mesmo cargo, o Dr, IAN WB.lJAM TELFER, canadense, casado, administrador de 'empresas, residente e domiciliado na 
cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua Cupertlno Durllo n2 25 Apt2 901, carteira de identidade n21. 11 0,190 SRE·SPMAFIRJ, CPF/MF n2 885,428,827· 68, todos para o perfodo de 
2 (dois) anos; XIV) resolveram por fim os senhores acionistas reelegeram para os cargos de membros suplentes do Conselho de Admlnlstraçllo, os Drs. WERNER KARL ROS9,. 
aleml!o, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade oe S!lo Paulo-SP, na Rua Madre Rita Amada de Jesus n2 172·31 B, carteira de Identidade n9 RG 8695792· 
DOPS/SP, CPF/MF n2 701,578,638-91, e FERNANDO LUIZ VIU.AR CABRAL SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente o domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na 
Rua Calo de Melo Franco n2 15, Carteira de Identidade n2 19,348-0ABIRJ, CPF/MF n2 094,957 ,977·72; e, outrossim, eleger os Drs. ANTÔNIO CARLOS ~:<\MBEIRO DE OLIVEI
RA, brasileiro, casado, engenheiro Industrial metaiOrglco, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua Gosma Velho n2 147 Apt2 11Q2-Cosme' Velho, cartei
ra de Identidade n9 3,535.321 SSP/SP, CPF/MF n2 371.624, 468-68; JOS~ GUSTAVO DE SOUZA COSTA, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domlclna
do na cidade do Rio de Janelro-RJ, na Rua Custôdlo Serr!!o n215 Apt2 301-Lagoa, carteira de Identidade n21,985.108/IFP, CPF/MF. n2 012.072,297·68; MAURO h' ALO ENRICO 
COPPa.A, Italiano, casado, geOiogo, residente e domiciliado na cidade do Rio da Janelro-l'IJ, na Rua Bar!lo de Jaguarlbe n2 279 Apt2 401 • lpanema, carteira de Identidade n9 

RNE W233457·M, CPF/MF n2 218,955,706-20, todos, Igualmente, pelo perfodo de 2 (dois) anos; ~(foi, pÕr IIm, deliberado que a remuneraçllo global dos administradora;; da 
Companhia serã mantlda no mesmo montante definido para o exerc!clo de 1987, atualizado monetariamente, madlante apllcaçllo dos mesmos Indicas de reaJuste dos emprega
dos aa Companhia verificado no porfodo. Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos, abstendo-se ae votar os legalmente Impedidos. ENCERRAMENTo: 
Nada mais havendo a· tratar a· n!!o mais querendo os senhores acionistas lazer uso da palavra, foi lavrada a presente Afii qull, lida. foi por todos assinada. (Ass) AntOnio Dias 
lalte por MACALINVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; AntOnio Dias Leite Neto e Antenor Firmino Silva Jr, por CMA-COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO AMAP/>.. Fernando LJ!z 
•!ll!ar Callral Silva e Luiz Rogêrlo Berta, por TVX PARTICIPAÇ0ES L TOA,, Olavo Egydlo Monlelro de Carvalho por MAOBI PART!CIPAÇ0ES S,A,; Elke Fuhrken BaU:lta por A~ 
TRAN AUREUM-INDÚSTRIA E COM~RCIO LTDA, Wemer Karl Ross por DEGUSSA S,A,; ANTÔNIO DIAS LEITE NETO, EIKE FUHRKEN BATISTA, WERNER KARL. ROSS, HEINl 
JOACHiM WAGNER, OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO, ANTÔNIO DIAS LEITE JR,, ANTENOR ARMINO SR. VA JR,, JOS~ GUSTAVO DE SOUZA COSTA, FERNANDO 
LUlZ VIU.AR CABRAL SILVA, EUEZER BATISTA DA SR. V A, IAN WIWAM TELFER, ANTÔNIO CARLOS JAMBEIRO DE OUVEIRA, MAURO frALO ENRICO COPPOLA e ALOYSIO 
FERREIRA DE SAll.ES, A presente ê cópia fiel da original lavrada no livro próprio. MacapA, 9 de maio de 1988, ANTENOR FIRMINO SD..VA JUNIOR · PRESIDENTE. ANTÔNIO 
f'IAS LEITE NETO· SECRET.&.RIO, Junta Comercial do T, F, do Arnapã. Certifico .arquivamento deste documento sob o nOmero 000714 em 19 Dez 88, Sec. Geral Marnla Caval
canti. Mlnlstêrlo das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produç!lo Mlnerál. Aprovado nos tllrmos do art. 97 do Decreto n~ 62,934 de 02,7,68, tendo em vista a cons
tante no processo nv DNPM 921,159/80 Ém 30,11,88, José Braz de Luccã. chefe da .S.es:l!.o do Em,Presas da Mlnera_çll~ 

ATA DE REUNIAO DO CONSEIJfO DE ADl!llfUSTRAÇ.ltO REAUZADA ED/1 9 DE MAIO DE 1908 

DATA, HORA E LOCAL · Realizada no dia 9 de maio de 1988, 1\.s 17 horas na seda soclal da Companhia situada na Av, Fab, 380, MacapA, terrltôrlo Foderal do Arnapã. 
PRESENÇA • Compareceram 1\. Assemblêla todos os senhores membros do Conselho de Admlnlstraçl!o, conforme se vertllca pelas assinaturas lançadas no livro pr6prlo de pre-

CONTINUA · 
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sença. COMPOSIC~O DA MESA • Presidente o Dr, OlAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVAUiO, que convidou o Dr, Af'ITÔNIO DIAS LEITE NETO para secretariA-lo. DB.IBERA
ÇÔES: q por votaçfto unAnlme, resolveram os senhores Conselheiros eleger pelo perfodo de 2 (dois) anos a diretoria da Companhia que passa a ser composta pelos senhores, 
ANTENOR FIRMINO SLVA JR., brasileiro, casado, engenheiro de minas residente e domiciliado na cidade do Rio de Janei~RJ, na Rua Carlos G6es nv 64 ApfV 601 • Leblon, 
carteira de Identidade nV 2,691,630 SSPISP, CPF/MF nV 030,213,438-72, para o cargo de Diretor Presidente; FERNANDO LUIZ VUAR CABRAL SLVA, brasileiro, casado, aO. 
vogado, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janelr~RJ, na Rua Calo de Melo Franco nv 15, carteira de Identidade nv 19,348,0ABIRJ, CPF/MF n9 094,957 ,977·72, para 
o cargo de Dlrelor VIce-Presidente; e CARLOS EDUARDO DA SLVA BRAGA, brasileiro, casado, engenheiro de minas, residente e domiciliado na Av, VIeira Souto, 336/~pfV 
402 • lpanema, cidade do Rio de Janelr~RJ, portador da cartei ra de Identidade nV 2.990,216 SSP/SP, e do CPF/MF nv 237,707,838191 , e ROOOIFO BARRETO NETO, brasilei
ro, casado, economista. residente e domiciliado ~a Rua Cosme Velho, 318/apfV 705, Bl. B • Cosme Velho, cidade do Rio de Janelr~RJ, portador da carteira da Identidade nV 
4301,2455 SSPISP, e do CPF/MF nv 327, 858,528-34,1lara os cargos de diretores sem deslgnaçao especla~ m resolveram os senhores Conselheiros estipular a remuneraçao 
dos administradores no mesmo montante deftnldo para o exercfclo de 1987, atualizado monetariamente, mediante apllcaçllo dos mesmos lndlces de reajuS111 dos empregados da 
Companhia verificado no perfodo; 11q resolveram por ftrn, os senhores Conselhe iros, deixar vago um cargo de Diretor sem deslgnaçllo especial. Todas as deliberações foram 
aprovadas por unanimidade de votos, abS111nd~se de votar os legalmente Impedidos. ENCERRAMEf'ITO: Nada mais havendo a tratar e nfto mais querendo os senhores aclonl&
tas fazer uso da palavra, foi lavrada a presente Ata que, lida, foi por todos assinada. (Az;s) Af'ITÓNIO DIAS LEITE NETO, EIKE FUHRKEN BATISTA, HEINZJOACHIM WAGNER, 
OlAVO ~<?YDIO MONTEIRO DE CARVAUiO, Af'ITÔNIO DIAS LEITE JR., ANTENOR FIRMINO SLVA JÚNIOR, B.IEZER BATISTA DA SL VA, IAN WllJAM TElFER e ALOYSIO 
FERREIRA DE SALLES, A presente ê c6pla ftel da original lavrada no livro pr6prlo. Macapê, 9 de maio de 1988, Af'ITÔNIO DIAS LEITE NETO • SECRETARIO, Junta Comercial 
do T,F,do AmapA. Certlftco arquivamento deste documento sob o nt'mero 000715 em 19 Dez 88, Sec. Geral Marftla Cavalcanti. Ministério das Minas e Energia. Departamento 
Nacional da Produçao Mineral. Aprovado nos têrmos do art. 97 do Decreto nV 62.934 de 02,7 ,68, tendo em vista a constante no processo nV DNPM-921,159/80 Em 30,11, 88, ~ 
sê Braz de Luoca. Chefe da SGçao de Empresas da Mlneraçao. 

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO REAUZADA EM 211 DE NOVEMBRO DE 191111, 

DATA, ~RA E LOCAL· Realizada no dia 28 de novembro de 1988, lls 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Av, Fab, 380 • Macapâ, Terrlt6rlo Federal do 
AmapA. PR SENÇA • Compareceram à Revnl !lo, todos os senhores membros do Conselho de Admlnlstraçao, conforme se verlftca pelas assinaturas lançadas no livro pr6prlo. 
CQMPOSICÂÕ DA MESA· Presidente o Dr, OlAVO EGYDIO MOf'ITEIRO DE CARVAUiO, que convidou o Dr, Af'ITENOR FIRMINO SLVA JÚNIOR para secretariA-lo. DEUBERA
ç&Q. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunlllo havia sido convocada mediante avisos pessoais dirigidos aos Conselheiros, a ftm de deliberar a respeito da conveniência de 
submeter ~ Assemblêla Geral da Companhia proposta no sentido de sua clsfto parcial e consequente alteraçllo dos dispositivos estatutArlos pertinentes, tudo nos termos da pr~ 
posta da Diretoria, versar sobre a justificativa da clsllo pardal da Companhia e alteraçao estatutêrla, desta data, que passou a fazer parte Integrante da presente ata, ldentlft. 
cada como documento I, que lloou arquivada na sede social. Em seguida o Sr, Presidente determinou a leitura da "Proposta", colocand~a em dlscussfto pelos presentes. Ap6s 
os debates sobre a matêrla deliberou-se, por unanimidade de votos, aprovar a Inclusa "Proposta da Diretoria justlllcatlva da clsfto pardal da Companhia e Alteraçao Estatu!Ao 
ria", relativa ~ sua clsllo parcial e alteraçllo do artigo 5v de seu Estatuto Social, que trata do seu capital social, o qual passarA a ser de Cz$ 940.286,446,00 (novecentos e qua
fenta mllhCies, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarente e seis cruzados) representado por 5,465,588 (cinco mllhCies, quatrocentas e sessenta e cinco mil, qui
nhentas e oitenta e oito) açOes, mantend~se a mesma espêcle e forma das atuais açOes da Sociedade, propond~se que a nova Companhia a ser constltulda a partir da clsllo 
da NOVO ASTRO venha a ter o capltel de Cz$ 85,090,194,00 (oitenta e cinco milhões, noventa mil, cento e noventa e quatro cruzados), tambêm dMdldo em 5,465,588 (cinco 
mllhOes, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentas e oltente e oito) açOes, todas ordlnArlas, nomlr. 'Jvas e lnconverslvels em ao portador, sem valor nominal. A "Proposta• 
ora aprovada será submetida A Assemblêla Geral da Companhia, a ser Imediatamente convocada em carAter extraordinário, ENCERRAMEf'ITO: Nada mais havendo a tratar e. 
nllo mais querendo os senhores conselheiros fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos assinada. (Ass) Af'ITONIO DIAS LEITE NETO, 
EIKE FUHRKEN BATISTA, HEINZ JOACHIM WAGNER, OlAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO, Af'ITONIO DIAS LEITE JUNIOR, ANTENOR FIRMINO SLVA JÚNIOR, B.IEZER 
BATISTA DA SLVA, IAN WIWAM TELFER e ALOYSIO FERREIRA DE SALL.ES, A presente ê c6pla Hei da original lavrada no livro pr6prlo, Macapâ, 28 de novembro de 1988, 
ANTENOR FIRMINO SLVA JÚNIOR · Secretário, Junte Comercial do T, F,do AmapA. Certlftco arquivamento deste documento sob o nOmero 000742 em 29 Dez 88, Sec. Geral 
Subst.Josê Bltenoourt. Mlnlstêrlo das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produçllo MineraL Aprovado nos t~rmos do art. 97 do Decreto nv 62,934 de 02,7,68, tendo 
em vista a constante no processo nv DNPM 921,139/80 Em 27 ,12,88, José Braz~ Luoca. Chefe da seçao de Empresas da Mlneraçllo. 

ATA DA ASSEMB~IA GERAl EXTRAORDINARJA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1988. 

DATA, HORA E LOCAL: 30 de Novembro de 1988, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av, Fab, nV 380, Cidade de Macapâ, Território Federal do Ama
pA. PRESENÇA: Compareceram ~ Assembléia todos os senhores acionistas, representando a totalidade do capital da companhia, conforme se verlftca pelas assinaturas lança
das no livro próprio de presença, d ispensadas, por conseguinte as formalidades de convocaçllo previstas na Lei, nos termos do Art. 124, § 4v, da Lei 6404 de 15 de dezembro 
de 1976, COMPOSIÇ~O DA MESA: Presidente o Dr, Antenor Firmino Silva JOnlor, que convidou o acionista Af'ITONIO CARLOS JAMBEIRO DE OUVEIRA, para secretariA-lo, 
ORDEM DO DIA: a) Proposta conjunta do Conselho de Admlnlstraç!lo e da Diretoria a respeito da cls!lo parcial da Companhia, com a crlaçfto de uma nova empresa; b) nomeaç!lo 
de peritos ou empresa especializada para elaboraçllo do Laudo de Avallaçao relativo à parcela de patrlm6nlo l(quldo a ser transferida para a empresa resultante da clsllo, n
xand~lhes a respectiva remuneraçllo, e, se possfvel, discutindo e votando o Laudo de Avallaçllo; c) na hlp6tese de aprovaçllo do Laudo de Avallaçllo mencionado na alfnea 
antarlor, deliberando sobre a homologaçao de cisão parcial da Companhia, autorizando a Diretoria a executar as providências necessãrlas A Hnallzaç4o da operaçllo; d) redu
çfto do Capital Social em virtude da clsfto parcial da Companhia, com a consequente alteraçllo no artigo 5V do Estatuto Socla~ e) nos termos do artigo 229, § 29, In ftne, da Lei 
n9 6,404, de 15, 12,1976, constituir a empresa resultante de cls!lo; I) assuntos dé Interesse geral da Companhia. DOCUMEf'ITOS LIDOS NA ASSEMBI11A: "Proposta e JustlllcaU. 
va da Clsfto Parcial e de Alteraç!lo Estatutária"; Ata de Reunl!lo do Conselho de Admlnlstraç!lo de 28 de novembro de 1988; Laudo de Avallaçllo da APSIS AVALIAÇÕES PA-. 
TRIMQNIAIS LTDA., datado de 25 de novembro de 1988; e "Projeto de Estatuto Social da MARCO ZERO MINERAÇ~O S,A, "; Identificados pela mesa da diretoria como docu
mentos n9s 01 , 02, 03 e 04 respectivamente arquivados na sede social. DEUBERAÇÔES: Todas adotadas pela unanimidade de votos dos acionistas: a) lol aprovada a lavratura 
da presente ata na forma de sumArio das dellberaç6es tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1v, da Lei das S,A,; b) foi aprovada a "Proposta e Jusdftcatlva da Clsllo Perda! da 
Companhia e de AlteraçAo Estatutârfa•, subscrita pelos membros da Diretoria em 28 de novembro de 1988 e ratlftcada pelo Conselho de Admlnlstraç!lo em reunlllo realizada "fi 
mesma data. Assim, ponderou o Sr. P1..sldente que seria necessário deliberar a respeito das medidas necessãrlas a que a cfsAo da Companhia fosse levada a eleito; c) foi no 
meada como empresa especializada encarregada de real izar o Laudo de Avallaç!lo do PatrlmOnlo Liquido destinado~ empresa resultante da clsllo, a APSIS AVALIAÇOES PA
TRIMONIAIS L TOA., com sede na Rua do Carmo, nV 9 • 10v andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Inscrita no CGCIMF sob o nv 27,281,922/0001·70; 
tendo sido fixado o valor de Cz$ 479,089,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitenta e nove cruzados) como sua remuneraç!lo pela elaboraçfto do referido laudo; d) suspen
sa a Assembléia pelo tempo necessllrlo à elaboraçllo do Laudo e conclu(do o mesmo, o Sr, Presidente solicitou ao Sr. Secretário que dlstrlbulsse o Laudo de Avallaçl!o aos pre
sentes, e oue fn"-<:a feita a sua leitura, tendo a assembléia dispensado a transcrlçfto do referido documento, o qual foi Identificado como documento nv 03, Finda a leitura, o Sr, 
Presidente esclareceu que os peritos se encontravam à dlsposlçllo dos Srs. Acionistas para os esclarecimentos que se fizessem necessários. A assembléia dispensou a presen
ça dos peritos, e passou a deliberar sobre o Laudo de Avallaçllo, aprovand~o, por unanimidade de votos; e) esclareceu, entl!o, o Sr. Presidente que a parcela do patrlmOnlo 
lfquldo da Companhia destinada à empresa resultante da cfsl!o havia sido avaliada em cllra suflclente a que a operaçAo se realizasse nos exatos termos em que sugerida na 
"Proposta e Justificativa da Clsllo Parcial da Companhia e da AHeraçllo Estatutária", e que, por Isso, a clsAo poderia ser levada a efeito nas bases jâ aprovadas; g) em seguida, 
a assembléia passou a deliberar a respeito da constltulçl!o da empresa resultante da clsllo, que se denominará MARCO ZERO MINERAÇ~O S.A. (doravante denominada MARCO 
ZERO), que terâ sua sede na Cidade de Macapá, Terrlt6rlo Federal do Amapâ, na Av. Fab, nV 380 (parte), com capital social de Cz$ 85,090,1 94,00 (oitenta e cinco mllh!les, n~ 
venta mil, cento e noventa e quatro cruzados), representado pelo mesmo nOmero de ações que representam o capHal atual da Companhia, ou seja, por 5,465,588 (cinco mio 
lhOes, quatrocentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e oHenta e oito) açOes ordlnârlas nominativas, todas sem valor nominal e lnconverslvels em ao portador; as açOes da 
MARCO ZERO conferlrllo a seus acionistas os mesmos direitos das respectivas aç6es da Companhia conforme o art. 5V do Estatuto Social desta. Foi aprovado o Estatuto Social 
da MARCO ZERO Identificado como documento 04 pela Mesa Diretora que ê, em sfntese, de uma sociedade an6nlma de capital fechado, sendo seu objeto social e nOmero de 
açOes, bem como a composlçllo de sua admlnlstraçllo Idênticos aos da Companhia; h) deliberaram ainda os senhores acionistas a elelçllo dos membros do Conselho de Admlo 
nlstraçllo da MARCO ZERO tendo sido escolhido para o cargo de presidente do Conselho o Dr1 OLAVO EGYDIO MOf'ITEIRO DE CARVAUiO, brasileiro, casado, Industrial, reslo 
dente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro· R.J., na Rua Almirante Alexandrino nV 2785-Santa Tereza, portr.dor da Carteira de Identidade nV 01585449-0 do I,F,P, e do 
CPF/MF nv 007.260,107-82 e para os cargos de membros eletivos daquele Conselho, os Drs. Af'ITONIO DIAS LEITE NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira 
d~ Identidade nV 01960385-1 do I.F.P. e do CPFIMF nV 041,366,917-34, residente e d9ffilclllado na Av, VIeira Souto, nV 390 apfV 201, lpanema. R,J,; Af'ITONIO DIAS LEITE 
JUNIOR, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nV'304,3~1..SSP/DF 13 do CPF/MF nv 006,972,737·68, residente e domiciliado na Rua Le6ncfo COto
rala, n9 111 • leblon • R.J,; HEINZ JOACHIM WAGNER, alemfto, casado, economista, portador da Carteira de' ldenlldade n9 13,688,608-DOPS/SP e do CPF/MF nV 011,7 44. 71 e-
83, residente e domiciliado na Rua Araporé, n9 431 • Sllo Paulo· S.P.; ALOYSIO FERREIRA DE SALL.ES, brasllelro, .desqultado, advogado, portador da Carteira de Identidade 
119 290,230 do I.F.P, e do CPF/MF n9 006,143,947·91, residente e domiciliado na Rua PalssandO, nV 93 apt'l202. Flamengo . R,J, ; Af'ITENOR FIRMINO SILVA JÚNIOR, brasilei
ro, casade, engenheiro de minas, portador da Carteira de Identidade nv 2,691,630-SSP/SP e do CPF/MF nv 030,213,438-72, residente e domiciliado na Rua Carlos G6es, nv 64 
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apt9 601 • Leblon • R,J,; EUEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n2 CREA 7008-D/5~ Região e do CPF/MF n2 

607 ,460,507·63, residente e domiciliado na Rua Ministro Armando Ribeiro, n2 219 • Rio de Janeiro; EIKE FUHRKEN BATISTA, brasileiro, separado judicialmente, Industrial, 
portador da Carteira de Identidade n2 05541921·2 do I.F,P, e do CPF/MF n2 664,976,807·30, residente e domiciliado na Rua Ministro Jono Alberto, n2 65 ·Jardim Botânico, 
R.J, e, ainda, eleger para o mesmo cargo, o Dr, IAN WIUJAM TELFER, canadense, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n2 1.11 0,191). 
SRESPMAF/RJ e do CPFIMF n2 885,428,827·68, todos para o perfodo de 2 (dois) anos; Q resolveram ainda os senhores acionistas elegerem para os cargos de membros su
plentes do Conselho de Administração, os Drs. WERNER KARL ROSS, aleml!o, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n2 RG 8695792-DOPS/SP e do CPF.'MF 
n2 701,578,638-91, residente e domiciliado na Rua Madre Rita Amada de Jesus, n2172· 31 B, cidade de São Paulo· S.P.; FERNANDO LUIZ VIUAR CABRAL SILVA, brasileiro, 
.casado. a.{l~gado, portador da Carteira de ldenUdade n2 19,348-0AB/RJ e do CPF/MF n2 094,957,9n-72, residente e domiciliado na Rua Calo de Melo Franoo, n215; Drs. 
ANTONIO CARLOS JAMBEIRO DE OUVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro Industrial metaiOrglco, portador da Carteira de ldenUdade n2 3,535,321-SSP/SP e do CPF/MF n2 
371,624,468-68, residente e domiciliado na Rua Cosme VelhO. n2 147 apt9 102 • Cosme Velho· R,J.; JOS~ GUSTAVO DE SOUZA COSTA, brasileiro, casado, eoonomlsta, 
portador da Carteira de ldenUdade n2 1,985,108 do LF.P, e do CPF/MF n2 012,072,297·68, resldenle e domiciliado na Rua Cust6dlo Serrl!o, n2 15 apt9 301 ·Lagoa· R.J, e 
MAURO trALO ENRICO COPPOLA, Italiano, casado, ge61ogo, portador da Carteira de ldenUdade n2 RNE W233457·M e do CPF/MF n2 218.955,706-20, residente e domiciliado 
na Rua Barão de Jaguarlbe, n2 279 apt9 401 • lpanema • R.J,, todos, Igualmente, pelo perfodo de 2 (dois) anos; D flnalmente, deliberaram os senhores acionistas a flxação da 
remuneração global, mensal, dos 6rgl!os de administração em Cz$ 700,000,00 (setecentos mil cruzados), ou o valor equivalente a 146,11 Obrtgaç~es do Tesouro Nacional; k) a 
MARCO ZERO responderá solidariamente com a Companhia pelas obrlgaçôes desta anteriores à cisão (Lei das S,A., art. 233, capuQ; Q em virtude da cisão da Companhia com 
a constituição da MARCO ZERO MINERAÇÃO S.A. foi aprovada, por unanimidade de votos, a redução do Capital Social da MINERAÇÃO NOVO ASTRO S,A. em Cz$ 
85,090,194,00 (oitenta e cinco mllhôes, noventa mil, cento e noventa e quatro cruzados), alterando-o de CzS 1,025,376,640,00 (hum bilhão, vinte e cinco mllhôes, trezentos e 
setenta e seis mil, selsoantos e quarenta cruzados) para Cz$ 940,286~4~6,00 (novecentos e quarenta mll~~es, duzentos e oitenta e seis mil, quatrooantos e quarenta e seis cru
zados), passando o a rUgo 52 do Estatuto Social a ter a seguinte red.açl!o: "ArUgo 52· O Capital Social ê de CzS 940,286,446,00 (noveoantos e quarenta mllhôes, duzentos e o~ 

tenta e seis mil, quatrooantos e quarenta e seis cruzados), dMdldo em 5,465,588 (cinco mllh~às, quatrooantas e sessenta e clnoo mil, quinhentas e oitenta e oito) açôes ordlnã
das, todas sem valor nominal, nominativas, e lnconversfvels em ao portador,• Esclareoau, flnalmen1e, o Sr. Presidente a aprovação das matêrlas acima por esta assembléia da• 
ao acionista dissidente o direito de dela retlrarose (Lei das S.A., art. 137 e 230) mediante o reembolso de suas a~es (lei das S.A., art. 45), O valor de reembolso de cada 
açllo, calculado com base no balanço especial de cisão, de 31,10,1988, ê de Cz$ 2,373,07 (dois mil, trezentos e setenta e três cruzados e sete centavos). ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, e oomo nlnguêm mais pedisse a palavra, a assemblêla foi enoarrada com a lavratu ra desta ata, que, lida e conferida, foi assinada pelos presentaGo 
(Ass) ANTONIO DIAS LEITE NETO por MACAL lnvesUmentos e ParUclpaçOes Lida.; ANTONIO DIAS LEITE NETO e ANTENOR FIRMINO SD..VA JÚNIOR por CMA · Companhia de 
Mineração do Amapá; FERNANDO LUIZ VILLAR CABRAL SILVA e LUIZ ROG~RIO BERTO, por TVX ParUclpaçOes Uda.; OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO por MAOBI 
ParUclpaç!les S,A.; EIKE FUHRKEN BATISTA por AUTRAN AUREUM • lndOstrla e Comêrclo Lida.; WERNER KARL ROSS por DEGUSSA S. A.; ANTONIO DIAS LEITE NETO, EIKE 
l'UHRKEN BATISTA, WERNER KARL ROSS, HEINZ JOACHIM WAGNER, OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO, ANTONIO DIAS LEITE JUNIOR, ANTENOR FIRMINO SD..VA 
JUNIOR, JOS~ GUSTAVO DE SOUZA COSTA, FERNANDO LUIZ VIUAR CABRAL SILVA, EUEZER BATISTA DA SILVA, IAN WILLIAM TELFER, ANTONIO CARLOS JAMBEIRO DE 
OUVE IRA, MAURO frALO ENRICO COPPOLA e ALOYSIO FERREIRA DE SALLES, A presente ata ê c6pla flel da lavrada no livro pr6prlo, Macapá, 30 de novembro de 1988. AN
TENOR FIRMINO SR. VA JÚNIOR • Presidente. ANTONIO CARLOS JAMBEIRO DE OUVE IRA · Secretário. Junta Comercial do T,F,do Amapã, Certifico arqulvamen1o deste docu
mento sob o nOmero 000741 em 29 Dez 88, Sec. Geral Subst.Josê Bltencourt. Mlnlstêrlo das Minas e Energia. Departamento Nacional da Produção MineraL Aprovado nos t~r
'rnos do art. 97 do Decreto n2 62,934 de 02,7,68, tendo em vista a constante no prooasso n2 DNPM 921.159/80 Em27,12.88, Josê Braz de Luoca. Chefe da Seç~o de Empresas 
da _Min~raç!!o. 

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO T. F. DO AMAPÁ 

C.G.C 04. 174. 199/0001-25 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários do Amapá convoca 

todos os soc~os quites, que estejam em pleno gozo de seus direitos sindicais para uma 

reunião de Assembléia Geral Extraordinár i a, no dia 25 de janeiro de 1989, as 19:30 

hrs. em 1~ convocaçao ou as 20:30 hrs . em segunda convocação, com o n9 de soc~os pr~ 

sentes, em sua sede soci al a Av. Mendonça Junior n9 268, a fim de deliberaremaOrdem 

do Dia: 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior 

2 Anal izarem o plano verão ·do Governo. 

3 Autorizarem a votação para a Diretoria da Federação em Manaus dia 28- 01-8g, 

Macapá, 10 de j aneiro de 1989 . 

WALTER GOMES COELHO 
Presidente 

·-----------~-·~------ ·------------------ ~--- -·-


	

