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DECRETO 

O Governado1· do T'e:Titó
rio F~deral do Amapt. , usuJJ
do dns att·iiJuiçõe::; qt!O lha 
e'J:Jfcn)m os il"n~ VIl e IX, 
ào artigo 4°, doi' DJcrl.!~o-lei 
m . 5.33!l, de 21 de sdem b!':> 
de 1943, 

DO 
firma << Homero Platon». 

Compete ainda a referida 
Comissão, levantar o Saldo 
Caixa, dos crér:iitos e dos dé
bitos de rcspons~~.bilidade do 

11XllUU TIVO 
'dro de Fuucion~rios Públicos 
do Govêrao llêste THritórin, 
p!ira resp:mder pelo Expe
diente da Divisão de Segman
ça e Guarda, durante o impe
dimento do !'ê5pectivo titular. 

......... 

~iaca pá-Hotel, até a datll da 
HESOLVE: eatr~ga ao arrendatário aore- ?fllácio do Govêruo, em 

. . sentando ao final circu~!ltall- Macapá, 16 de janeil'o de 

tonos da Lei nr. 1.7!1, de 28 
de outub!'H de 1952, licença 
para trata!Ilento de saúde, 
em prorrogação, a Lúcia Fer
oa.nties W~toderley. ocupante 
cto cargo dP- Escritmá!'ia, ní
vel !0-B, do Quadro de Fun
cionól'los do uovêrno dês te 
'f enitório, lotada no Gabine
te t!o Governador, noventa 
(90) dias, contados no período 
de 1° de novembro de 1967 a 
~9 de janeiro de 19ti8. - Nomear .n:J fo:ma do ~tem ciudo relatório. .l96S. . 

Itl, elo art1go 12, dii Lm nt·. ! 'l'en.- C~l- .Engo Gerson de 
1.711, du 28 de outubro de Paltlcio du Gov<'h•oo, om. ,. 
1 5:., o v r: pJtão en~n e il Ma capá, 13 de janeiro ue Governaflo Substituto 9 ~ , , . rr• t d I Araújo Góes Palácio Llo Govêrno, 

?\Iacapá, 17 de jauelro 
1968. 

em 
de Heserva Ht:numerarla da Ma- 1968. 

rinlla, Francisco Medeir<Js de Nr. ::J9/68-GAB 
Ar·aújo, p<J:ru, exerce!.' o cargo I Ten.-CeL ~_ogo ~.ersou de Teu.-Ccl. Eng0 • Get·son de 
iscla ·.!u de pí·cvirnento I:'Lil ArauJO hoes O Governador do Território Araújo Góes 
comL->:lâo, "ímbolo 10-C, de Governador Substituto Federal dn Amapá, usando Governador Substituto 
Ol'ici:.!! de Uu.binet~ do Qua- cll\s atribuições que lhe eou-
dw d~ Funciooário~ Públicos Nr. :\7/[8-GAB 1 ferem os item• VI! e IX, do Nr. 4 !/88-GAB 
elo Govénw dêste Tc!'!'itório . . . ar~ígo <!0 , do Decr€to-lei nr., 
va((o em \'!rtndu da exonera~ ,. 0 Go ve:r•'l·.! ;!r do Terntor-!0 5.8:-!V, de 21 de setemb;:oo do O Governador do Território 
çã.u . de A 1· i ::s t e u L0m·eiro (•ede i"~!- ~,0 _:·: rua pá. t usand~ 19-!3, e tando .~m ':'i>:;ta ~ q~c I Federal. do Amapá, usando 
Acc:loly l{a.ruos, a contar de ria~. ~·.Ib.h;~~~l qure lno con C~_?-sta rlo processo nummo dFts at!'lbuições que lhe con-
19 d"e !n.mrtro de 19tffi. !or?'m. o; 1; 0 '-"í' ~~I e IX_. do 16t /68-SG'T, , fet·em 0::1 itens VH e IX, do 

~r~~~o 4 • uo ·;·<L.eto-lel nr. . . ar·tigo 4°, do Decreto-lei nr. 
Palácio do 

Mucapá, li~ 
195~. 

Go~êrn~. em "~?!i, de 2J. ll•J ~etembru d:l fiESOLVE · r 5.83!:l, de 21 de setembro de 
de JHneJro de L·.3, Designar Hélio Guarany de 11943. e tendo em vista o que 

RESOLVE: Souza Penna!útt, ocupante I comta do processo nr. 5.173/ 
G<ineral Ivanhoé Gonçalves llu cargo de Teiegrafi~tlk, ni- li7-SG'l', 

Martin :, - Governador Desigl!zr h::•·r.:Iclo Leite de vel 12-A, do Quadro da Fnn-

Tt:n.-Uel. Eng0
• Gerson 

f, raüjo Góes 
Scl!t'eta!'IO-Get·al 

Moraís, Prol't•t-:sr. :· do Ensino eionát•ios do llovêrne dêste RESOLVE: 
de Secundút ío, (JX,H'CeHdo atual- Território, lotado na Stcreta- • . . .. 

mente o ca: :~·" isolado de r·ia G-eral, com ex13rcício na -~or à d~apos1çao d~ Go-

Nr. 36/õS-G A 13 

O Governador do Territó!.'io 
Fedend do Awauá, usautlo 
ct;,s ::mii.J 11ições q·ue lhe con
fCl'r.!m o.; lt ~> OS VH e IX, do 
a1·~i~:> ·!c, rio De::reln- lei nr. 
5.83lJ, dc' 21 tle f>CtGmbro de 
3943, e teudo em vista o que 
Ct.' l ilt:.o. uo p!'oce;:;Ro uúmere 
1~2/68-SGT, 

[:.;signar n e·:O!. l;-!l' sta 

l provim(;nto ~'m Comissão, Supel'intencH~ncin. dv Teleco- v e. u? do Esta no elo Pnt á, pe
sin1bolo 5-C, t.!o Diretor da muuicnçi>ef; do Amapá 1lo ~:~.zo de um ll} a_no, ""a 

I Dívi:;ão de E-!•:~.:llçâo , dCI Qua- (SUTELMt.P.A), para viajar I c~n~a •. da data d~ ?ubllc~~~o 
dro de Fu;;l'lüaários do G o- d ~ sua sede _ l\lucapá -, a eles .? a_to no q1 L\.ll~ Oilmal 
vel'no dê;;t ll 'J'PJTitório, para firo dH execu~ur os s 'guíntes do Go~-~~no, a~ J.Olill 'l do art: 
via}ar de su.>- ~ed e - M<lcápli. trabalhos: Iusta.iação r! a Es- 3~, P.~· aoraf:~ unlco, da Le1 
- a té ;l e:H\!Je de Belém, tac;iiu Hádio D'.l Vila de Su- u ~ ,~.tl1 , ~~ 28 de cutubro de 
Estsdo do p,u·:\ , a fim de tra- eurljú. iilunicípio de Amapu; 

1 
19v-, ~olll~~?a~o ~~~ a nor

t;Jl' do !!:;SUUlüS rclaclonarlos transferir e estação de rádio 1 roa pnruen a .. a _.a lil rcula~ . nr. 
com &s interesses da Aurni- de Oiupoque, do prédio o:Hle 114.' ue- 1 7.06:J~·~.6 -c 7 D.ccr e to 
nist;·açllo :.:.mapabnse. se eoco~ilra iustah!t!o para a n~ · 60· '~0·• d~. ::!J.O::>.B •"' ~m~o~ 

fléde ua Prefeitura Municipal ,. rlr. ~re3Idc.u .... m da lLpu~!!ce, 
Palii.c.io do Gr.vêmo, ei!l Ma- e. vlstOI'J.:ir as estações de Jlr.~r1~ ~osé Pontes B~1._-ta, 

cu~á, 16 de janeiro de 19ii8. Colçcene, Amauá, Vila Vellla , ocupa~L do_ carg~ da ~I ofe~-
'1\m.-Cel. Eng. Gerson cc 

Ara.üio Góes 
Govenwd Ót· Substituto 

e 'l'ucumã • , sôra uo Enstno l <é-Pn márJO 
· e Pl'im<i.rio, nfvcl 11, do Qua-

Palácio no Govêrno em Ma- dro de FtlllCiODÍll'iOS do Go-

\V [I. !ter· SLv:. .t'a(·h·,·la•, n:·uu11 :~-~ 
te do eurgo ue Con taour, ui- Nr. ;j8JG8-GAB ' 
vc i ZO -A, Johdo no Gabinete 0 0 d - "" .,6 l 
do Goveru~dor: .Elionai Car-, , cl ·overna OI' no .t Cl'l~ • r o 
m~i l'O, E'3C!'HUrái'IO. n\vel 10-B, J:i'e,.eral_ d_o- Amapá, usando 
lnt'l rlo na Sacrethl;i<\ Gera l d(J ~~;~ ,aml.m_17ocs qj1'1 _,lhe, con
. ..,' 'I·r'Jrt·o· , Al~re·' o Diel)P [,_~,n os hens \ 11 e J~. do 
' t::l 

1 
, · • ~ 1 u ·· t g 4o dn D' 'l' to lei nr 

capá, 18 ele janeiro d,) 19tl8. vêt•no d ê<J t <~ Território, lotada 
ua Divisil.o de Educhçiio. ·sem 

Ten.-Ce!. Eng0 • Gers<>n de I prcjní:w de ~Seus vencimentos 
Araújo Góe~ la demaitJ vantageiB Inerentes 

LT .. <, "screve"fc-D ~ •,· !óO"t·aro ar 1 0 • " t;c .e - · 
J.h·,e. "-' · ,.. _ '" .., ' 5 839 d :J• l .. t"rn'oro d níi:'e! 7, lotado nu. Surwrlu- · 1~ • e ~ ~ ue ~ e " e 
tenà6ncia do Ab •• stecimento 19·-•:, 
- SATFA -. todos do Otlil· i~ESOLVE: 
dro de f.'uneiou:lriOf. do Uo- I 
vér.<lo db te 'l'er:-itln·io. pura. 
aob a pres:dêncin do primei
r,). cnnstituírcm a Comissão 
ine~untidtt tl c uroccder a en-
tl·ega do pr·Mio do Macapá
Hot(,!, Móveiü c Utcnsílio3 e 
o estoque de mercadorias 
existentes, relacionando os 
valôres correspco.tlentes, à 

Designar· nos tl:rmoR dos 
ar:.ig-cs 72 e 73, da L~i no 
1.711, de 28 de outubro de 
!952, o Niujor CB-DF, Lourival 
Bemvenuto da ~ilva, ocupan
te do cargo isolado de pro
vimento em Comissão, s ím
bolo 5-C, de Comandante cl:J 
Guarda Territt.•l'in I, do Qua-

Governador Substituto 1 t:o cargo que ocupa. · 

Nr. -W/68-GAB f Palácio cl.o Uovêrnn, em 
O Governuder do Tenitór'io j Ma capá, !8 de janeiro <le 

r'ederal do Amai)á, usundo , l963. 

'['cn.-Cel. Engo. Gerson de 
Arnújo Góes 

Governador Substituto 

Nr. 42/08-GAB 

das atri:Juições q"ue Ih~ o~m
fercm os itens VH e IX, dG 
artigo 4°, do Dec1·etQ-lei nr. 
5.839. de 21 da setembro da 
1943, e tentlo em vista o qno 
consta rlo proceaso ná!nero 
l eUjll8-SGT, 

RESOLVE: 
O Goveru;;dor do Território 

l"edcral do Amapá, usando 
das at;·ibuiçõe:: que lhe con

C:mcoder nos té:-mos do ) fel'e:n o::; lten;: V li e IX, do 
itr tll l. fin nrt. 88, cnmbinado aL'tigo 4.0 , do Decreto-lei nr. 
,·.orn ,,., ,trcilfcs 92, 97 e 98, iU?8H, de 21 de seteml)):O de 
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As He:oarti~ões Públicas [ . E' ~ y_ p 'f~. . D 'Wl E N 'r ~- "'. . i As Reparttçõ~s PõbUcag 

Territolials deverão remeter': di\~R> .- _ .li. .! L 1 cingi1·-se-ão às ausiHaturas 
o eH(let1ieute destinado à pu-~' , 1 anur.:is renovadas até 2~ de 
'BW.oeeãe neste DlÁRlO OFI- · Hm~lreU&.lê!a Oii~i::~~ 1 fevereiro de cada. a.no e à:s 
CIAL, dtàriamente, até às ~ ' iniciadas, em qualquer época 
lB,RO horas, exceto aos sába-·l DIRETOR ! pelo~> órgãos competentes. 
dos quando dev.~r.ão la~~~' o, . . SILLAS RIBEIRO DE ASSIS I A fim de possibilitar a 
até às 11,3n hora.s. . ; ·'· . ·D· IARIO Of·iCJii•L !remessa cte valôres acomiJa-

Afl reclam(l.ç.ões . p~rtlneB.- A nhados d\l esclarec.imentvs: 
tes à matéri~,retribuida, úps Impresso na1s Oficinas da Imprensa Oficial Í quanto à sua ap\ümçã.o, seli" 
casos de e~ll_os ou .. omissões, N.i.AUAPA - T. F. AMAPA' I citamos usem os interessados 
deverão s,er . formuladas. por . preferencialmente cheque ou 
escrito, 4', $eÇã'ó,f.lé:. Redaçao, A' S S 1 NA TU R A S r vale postal. 
das 9 à~k- 1~,30 horas, .no má- Anual NCr$ 7 80 I Os suplementos às edi· 
ximo atê··n h o r a.s após a ' f Semestral NCr$ 3,SO _ções dos órgãos oHeiais s& 
saida dÇ,!L(l~gãos o iciaia. I se fonwcerllo aos assina.nte~ 

O !i or~inll:ia deverão ser Trimestral . NNCC:$$' ol ·,4055· I quo H5 solicitarem !lO ato d!l 
aatnegratados e autenticados, · Número avulso ~ nssirwtura. 
ressalvadas, por quem de di- . . . · .·· · , . . . . j O funcio11ti.rio público fe-
reito, ra_suras e ·emendas. «BRAS!LI.:1 - 1l:~te D1ar1ó OfJcml .e encontrado para: te;tu- , derul, terá um desconto d~ 

Exc~tuadas as para 0 ex- ra no ~alao NaCJonal e . lntern~c.Ional d~ Imprensa, da lJ.O%. Para tazor jus a. êt>lle 
tArtor, que serão 8 em p r e CO O PER PRESS, no Brasli~a Impcnal Hotel.» desconto, deverá provar esta 
anuais, as a~;sinaturas poder~ · Para faeilitar aos asainan~ ·l · . A fim de evitar solução condição no ato da twsinatura 
~'e-ão tpma..r, em qualquer tes a verificação dt> prazo d~ de continuidad~ no recebi- O custo de cada exem· 
ilpoca, por seis meses ou um validade de sua.s a-ssinaturas, mento dos jornais, de vem plar atrasado dos órgão s 
an o. . .')la p!lrte superior do cnderê-·-os ·assinà.ntes proviclenciar a 1 oficiais será, na venda avul-

As a!lsinaturas vencldus ço vão impressos o número respectiva renovação com sa, acrescido de NCr$ 0,01. se, 
poder:io ser suspensas s~m do talão de registro, o mês e antecedêDcia mínima, de trin·l do mesmo ano, e de NCr~ 
aviso prévio. o aN.n em que findará. ta (30) dias. . 1 0,02, po1· anc. decorrido. 

1943, 'e tendo em vista o que 'da Lai nr. L711, de 2S de OU-I so de Telefones ....,.. CAT. I sede de suas a tividades, até 
consta do proce!iso número tubro d~e Hl52, combinado . · . Brasl!ia, a fim de tratur de 
5.llfl/67-SGT, , com a norma primeira. da l Palácw do G.ovê~no, em Ma- ·assantotJ relacionados com os 

RESOLVE: Circular m .. 14, de 17.06.1956 ·e_. capá,. 18 de Janmro da 1968.1 intarêsses da Administração 
DecEeto pumero 00.740~ à e "'en -Cel Eng" Gerson d"' amapaense. 

· 1 23.0.,,67, ambos cla Pres1dên- • ., · . · G·. v 

Pôr à disposição da nspe- cia da República Eulina ·N<>u- AraúJO oes . . Palácie do Govêmo, c;rn Ma-
taria Sec~lonal do Ensino Se- ·6a Gonçalves . d~ õilva, o~u, Governador Sunsttt~to capá, 22 de 1a.neiro ct 13 !968. 
cundário de Belém (M.E.C.)-
D Yi' S) Es•ado do vará pelo pante d_o çargo de Prof~ssõ; . Nr. 45/68-GAB Gener·al Ivanhoé Gonnalves 

.DJ. • • • • ~ • · ra ·do Ensino Pré-PrimáriG e 1 · ' · · · I v 
prazo de. um· (1) uno, a contar Primário, nível li, do Quadro O Governado!' do Território M&rtins - Governalior 
de 

10 
de janeiro de 1968 ~ 10 

ds Funcionários elo Govôrno I f)dere l tiO Amr.pli; usando Nt-. 47/65-GAB 
de janeir·o de l!lli!:l, na Iorma dêste Território, lotada na das atribuições que lhe con
do art. 34, parágrafo .único da Divisão de Edueaçf'io, sem ferem os itens VII e IX, do 
Lei nr. 1.711• de 2~ de outubro. preJ·utzo de seus ve::J.eimcritos artigo 4", do OecNto-lei· nr. de 1952, combinado com a· 
norma primeira, da Circular e clemuis vantagens inerentes 5.839, de 21 de setembro de 

O Goverllador do 'ferritório 
Federal do Amnpii., usando 
das atribuições que lhe con
IeJ•em os itens Vll e IX, do 
artigo 4°, do Dênreto-lei nr. 
5.839, de 2t ele setembro de 
194H, 

nr. 14, de 17.06.1956 e DecrPto ao cargo que filCUpa. 1943, 
nr. 60.740, fie 23.05.67, ambos 
da Presidência da República, 
f.llívia Carvalho do Nascimen
to, ocupante do earcro de Pro· 
fessôra do Ensine Pié·Primá
ri(J) e Primário, nível 11, do l 
Quadro de Fnncionflrios Pú
blicos do Govêrno tlêatEf Ter
ritório, · lotada na Divisão de 
Educação, sem prejufzó de 
seus vencimentos e demais 
vantagens inerentes ao cargo 
que ecupa. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 18 d0 janeiro de 
Hl68. 

. Palácio do Govêrn.o, em 
lVIacapá, 20 de janeiro de 
1958. 

General lvanhoó Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 44/68-GAB 

O Governador da Território 
Federal do Amapá, usaudo 
dae atribuições que lhe con
ferem os itens VII e lX, d~a 
artigo 4°, d0 Decret@-leí nr. 
5.839, de 21 de setembrG ae 
1943, e tendo em visttt o que 
~onsta do proGlesso nr. 203/ 
68-SGT, 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

RESOLVE: 
Conceder nos íêrmos do 

item I, do art. 8B, combinado 
com os artigos 97 e 98, todos 
da.Lei nr. L711, de 28 de ou- Dispensar, ex-omcio, na 
tubro de 1952, licença pz,ra forma do artigo 77, da Lei 
tratamento de saúde, à ser- m:. 1.711, de ::!8 de outubro 
vi.:lora Hossicler Carioca La- de 1952, Theobaldo Isidow 
vareda, ·Médica, nível 22-B, do Rodrigues de Souza, Iospet~r 
Quadro do Fu.nciomírios do da Guarda Territorial, nive! 
Govêrllo dêste Tet•ritório, le- 14-A, do Quadro de Funcio
ta.d& na Divisão d6 Saúde, nár-ios Públicos do Govêmo 
trinta (30) di8s, contados no dêste Território, exei·cendo. 
período de 1 o a 31 de janei- em comissão, o cm·go c a De-
ro de 1968. legado de Polícia, símbolo 

. . • 8-G, das fun~:ões de Coorrle-
Palamo à o ·Governo, em nado r da Divisão de 8e,.u

Macapá, 18 de janeü·o de 1968. __ .rança c Gua;·cta, :;ímbolo G-F. Tep.. Cel. Eng0
• Gerson de 

Araújo Góes 
Governador ~ubstituto """er revertet' a'n Teu, ·cel. Eí.lg 0

• Gerson de ...... reparti- At•aújo Gó<~s 
que vinha exercendo comu
lativam~~nte, !lem ônus, com o 
cargo d e Delegado aeima re .. Nr. 43/68-GAB ções de origAm, os servide- Governador Substituto 

res Paula Comado Bezerra, ferido. · 
O Governador do Territó- nível 12-A, lotado no Serviço 

rio Federal do Amapá, usande de Geografia e · Estatística; 
das atribuições que lhe con- Ivaldo Alves Veras, Técnico 
lerem ·os itens Vll e IX, do em Telecomunicações, nível 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 1:t-A, lotado na Se!Zretaria 
5.&39, tle ~1 de se.tembro de Geral; Agonor Hodtigues de 
1943, e tendo em v1sta o que Melo. Telegrafista, oivel 16-G, 
eonsta do processo ll0 5.119/ l lota.da na L>ivieão de Educa-
67-SGT, i ção; Carlos Bezerra Cavalcan-

Nr. 46/68-GAB Pahício do Govêrno, em Ma-
, capá, :!2 de janeiro de 1968. 

O Gova.rnaoior do Territór-io ·· ·' 
Fedet•àl do Amapá, usando General Ivanhoé Gonçalves 
das atribuições que lhlil con- MsrtinG - Governador 
ferem os itens VH e IX, do arti
go 4o, do Decreto-lai m•. 5.839, 
de 21 de setem!H'O de 19-!3, 

Nr. 43/68-GAB 

te, Motorista, n!vel 8-A, lotn- HESOLVE: 
RESOLVR: d.ô nos Serviços Indust1:iais, 

O Qovernndor do Território 
Federal do Am3pá, usando 
das atribuições que !he con
ferem o~ itens VII e IX, do 
artigo 4°, õo Decr~to-lei nr. 
5.839, de 21 de. setembro de 
1943. 

Pôr . à disposição d9 Govêr- todos do Quadro de Funq~o· 
no do- Estado do Pará,· pelo nários do Govêrno do Amapá; 
prazo de um (J) ano, em e Raimundo Délio de Araújo 
prorr0gação, a contar de 8 · Paiva, Contratado do Govêr
de fevereir o de' 1968 a 3 de I uo, com exercício na Divisão 
fevereh·o de 1969, na formA. \ de Produção, postos A· c.li c;po
do úrt. 34, parágrafo ünico, sição da Companhia Amupaon -

Designar o General Jardel 
Fabrício, ocupante do carg~ 
isolado de provimento em 
Comissão, s ímbol0 6·C, de 
Representante do Govêrao, 
no Rio tlo Janeiro, Estado ela 
Guanabara·, para viajar da 

RESOLVE: 

J?es1grHl'l' Orlando V!lhena 
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de Andrade, ocupnnte do 1 BRUMASA, tende> em viEta a& dccm· .. ênc,ia dêstc aumento 1 Emprêsa de Mineração, Com 
cargo de OHcial de A!?.mlnis- , necessidades de expansão da de ce.pital, deverá ser altE;rado 1 panhia B!'asi!eira de Pavi
tração, nível 16-C, do Quadro emprêsa, na conformidade do o capu.t do 1Htigo 5° dos I meutnção e Obras, Companhia 
de Funcionlu·ios Públicos do projeto aprovada pela Supe- Estatutos Sociais, pússando o i 8KF dl'l Dr11sil, Rolamento~:~, 
G o v ê r n o d ê s te Ter- rintendência do Desenvolvi- üludido dispositivo estatutário 1 Companhia Fert•o Brasilei:;w, 
ritório, lotado no Gabinete manto da Amazônia - STJ- a vigorar com a seguinte re- , Emiliu Diuo Almeida, Go~pa
do GovernadiJr, com exercí-1 DAM, vem propor a V. S. Sas., dação, mantida a atual Feda- ! nllia Agrícola Rodrigues AI
cio na Representação de Be- a eleva~ão do capital social çlio dos seuR pm:ágrafos: «Ar- 1 ves, Companh,ia d!.! Cigarros 
lém, atualmente pOsto à dis- ·de NGrSl S.436.117,GO (eito mi- tigo 5° - O capital social é 1 Souza Cruz, a. prin!cira acio
posiçtio do Ssrvi\\0 de Admi- lhõüs, quat!'ocentos ~\ trin ta e de NCrS8.703.806,00 (oito mt- ! nista representada por t;eu 
nistraçfi.o Geral, para vlajat· seis mil, cento e dezessete lhõ;:s, setecentos e três mil, I Dü·etor Viee-PrP~ldt>nte Fran
até Belém, Capital do Estado cruzeiros novos) para NCr5 oitocentos e seis cruzeiros cisco de Paula Rodrigues AI
de Parí\, a fim de trat11.r ct~ 8.i03.806,00 (oito milhõt!S, se- novos). dividido em 8.703.806 ves da Costa Carvalho, a se
ag~;un tos do intet·êíise da Ad- teaentos e trés mil, oitocentos (oito milhões. setecentas e / gunda e o s é t i m · o por 
ministração amapaense. e seis cruzeiros novos), me- três mil. oitocentas e seis) seu proc ur·uuor D'anlel G 

. . - diante a emissãn de 267.680 ações, no >alor nominal de . Sydenetricker, 1:1 terceira por 
PalacJO do .Gov~;no, 8~1 ~a- (duzentos e sgssenta e sete NCr$1,00 (um crnzei!'o nô- sem Oiretor João Sér·gio Ma-

capâ, 22 de Jauer.o de WBti. mil. seiscentas e oitenta e no- vo) cad:1 uma., das qua.is rioho Nnnes e os quinze úJti-
Genoral !ví'.nhoé Gor;çalves VEl) novas ações prefe- 2.912.700 (dois mili1ões, nove- mos por seu procurador 
J\íartins - Governador l renciais, no valor nominal centoB e doze mil e set :.> ceu- João gérgio Marinho Nunes, 

- ----- de:; N\Jt•$ 1,00 ( um cru- taR) aão ordiuári!l.s e 5.791.106 pal·a ueclurar que renuilcia -
zeiro nôvo) cada uma, ações (cinco H<ilhões, seteceuta8 e vam a seus direitos de pt·e

Bruyuzeel Madeirê\s S.A. pt•eferenciais essas com os noventa e uma mil, cHuto e ferência pa.ra. subscrição do 
BRUMAS A mesmos direitos e restriçõe~> seis) são preferenciais. n•l aca- aumento de capita l que aca

das já existo~ttes, isto é, sem pá, 10 de novembre de 1967. bava de ser aprovado pela 
Ata da Vig~sima Assem- direito a ·roto nas delibera- (aa) Samu{l! Fine berg; Abra- 1 Assembléia. Prot;seguindo, o 

bléia Geral Ex traordinária dtt ções da Assembléia Geral, húo Ya:tlgi Neto; Jnan Paul' Sr. ·Presiú0nte informou MS 
Bruynzeel Madeiras S/A - obrigatoriamente nomil:mtivas, H.Gnf> Ricommard. Hans presuntes que a subscrição 
BRUMASA, re·alizada aos de- irresgatáveís e intraus~oríveis, Rothmhuis «Pa r e c e r do I do aumento tio c11pital pode
zes!lete dias do mé(l de nu-i p ~lo prazo de cinco anos Conselho Ei'iscul- Os abaixo ria ser iniciada desdE~ logo. 
v e rubro Ele l9ti7. I contado da rlata da subscrl·l assinados, membros do C ou- Perliu então a palavr·a a 

_ ção, consistindo a pre[erêucia se!ho Fiscsl da Bruynzf>el Ma- Comp:whia Agrícola Fi.odri-
Aos dezessete dias do me_s r em prioridade, seru prilm!o, I delra S/ A - BRUMASA, ha- gurs Alves, repi'eSantada por 

de novembro do ano de mll l pMa reembôlso do capital em vendo tomado conhecimento seu bastante procure.dor 
I_Jovecentos e sess?ota e sete, :Juso de liquidação da socie- da Proposta dn diretoria de J oão Sergio ~Iarinho Nunes, 
as 16 hor~f' , reumram-se ei? Idade. Caso os Srs. Acionistas aument<) de capital social pa- para declarar que dt:-sejava 
A~semblé1a Geral ~xt~aord~- l renunciem a seus direitos de ra NCrS 8.703.808,00 (oito mi- ~ sub!.'crevet· 33.029 (trinta e 
mma, ua sed: socllll a Av. I preferência., pa:·a subscrição lhões, s~teuentos e três mil, três mil e v1nte e novQ) 
ll·acem_a 9arv~o ~u~s. sjor. i da~ novatJ ações iJl'efereucials, oitoeentos e seis cruzeiros ações preferenciais, com o 
1\Iacapr.a , r~rntór~o -~?,dral d? I tais ações tlt~\·eri:io Ber subs- novo~), mediante a emissão depósito r~e l'!Cr·$ 3~.029,00 
Am_apa, 0", ~CIOOHJ.as d,t l crita:s pelas ~~~tciedades abal- tle 267.689 (duzentas e s cssen- (trmta e tres m11 o vmte e 
Br~uynz~Sl nianel\'as S/ A - 1 xo com' reeursos deduzidos ta e Mete mil, seisceat~Js e nove cruzeiros novos), exls-
1:H.UMA,: A. (Gadastr~o . Geral j 00 ' impôs to !lc renda e depo-1 oitenta e nove) lições prefe- tente no Banco da Amazônia 
de Contrlbmut~s ~r. Oo.mH.895J, j sitnctos no B~nco da Amazô- f renciuis, coro os mesmos di- i SJA, cunespol_ldente a recur
presentos aciOnistas repre- i ui~. S/ A. na fGuna das Leis i reitos e aa mesmas reEtrições SO!l deduzidos do impôsto de 
sen tan~o a totalidade do e_np1- i 1m;, 4.2 1G/G::l e 5, 174/1>6, caben- das já extstentcs, !lil.O do pr.- renda, na f (Irma das Leis nrs . 
tnl

1 
somal, cor.uo se v_erlhcou i do: à Companhia Arrrícola recer que a re~erif>la proposta 4.216/ô::l e 5.174/H!L Em segui

pe as respectiva~. a.s~matur!'la 1 Rod6rrues Al vcs cont sede está do acôrdo com a lei e da, usou da p!llaVJ'a a Com
~nçadfs ~ n_~ dllv~~ rópno. j na ci!lade cJp s: Paulo, ca- aten!le aos interê5ses soci&i!l, puuhia Bt•asileira de Petróleo 
~;s c~n*:~ 1~ 1 sa ?- .0 . lSp?sto ! pital do Esta ci o de São Paulo, merecendo, por cons:1guiute, lplranga, reprcsen!ada P?r 

. .Es P u ?dê S?Ciadis, tu:)bsu- 1 no Lttr'g'o dn :~Fsericórd ia 23 a aprovação elo~ !':r~ A ct'ou;··- seu procurador J o ao SérgiO 
illlll fl. l'Ql'l UCia OS f!.!. n- 1 , , • . · ' ' , ~ ~ " ' r. " . . 
lhos 0 Diretor Superiutenclon- ~~~bsc1·~ve r , .ld.0'!9 (trwta e , tas. ~fa"cnpa, lo de novembro Marwbo Nu,nes, pa!'a declarar 
to Samuel FinPher<r aue r.ou- · ~res m1l <: ~ ll < l:.! e nove_\ a?õ.es de 1~61. (aa.~ Albe!t? Carlos I que tlcscJuva st:bs.crever 
vi dou a mim, Fn~~r:Ísco" de ; prf:h•;·enci~~,' - ,?o~~ o d.eposno Jorda? J?estlto; Soma Mat:la ~2~.160 _(duzentas c vmte e 
Paula H~drigues A ives da : d~ Nqr$ ih~~t),t.O (tnn'a e d~ O li vc,:Ha P~redas; J on~mm tre,.; mtl. ~ento , e. ses~enta) 
Costa Carvalho para seOI·eta- 1 tr~s m1l e VI att: e nove l!ru- Dias:>, l ermmada a 1<:-,tnra açõP;S _ prefertmCl!liS, com o 
ri<'l-los. Constit~ida a&s!m , : zeitos nort>B _I, _ ~xls~onte no I dPs .documentos suprt:,,? Sr. d~·posJto de _ NCrO 22~.160,~0 
me;~u . . 9 Sr. Presidente dec!a~ : Bane_o ds. At:wzor;1_a bjA, C? r- Presidefte colocou em. oJ act~ t·- (duzentos e vtnte e tres ,mll1 

ro~1 inRtalada a Vi é,ima respu t~cl r:;ntt:: ~~ I!f!portânctas são a f roposta da Dtrc~ona, cento e ~essenta cruzetros 
Assembléi~. Ger al Ext~aordi - ~ dea.tmaçlas flq Jmpos.o de ran- 1 não havendo qnom dese]as_se 

1 

novos), ex1_etente no Banco 
nária 41a Companhit'l., dizendo ~J a n~ ro;:,m:J. &. da~ ~eis nt·s.lfazer uso _da palavra. Entao, da Amaz_ênw. SfA, correspo~
que. como era do conheci· 4.2~6163 .~ .. V.·l~ '-/66, a C~n~pa- o ~r. ,trestdcnte c?locou em de~t(~ a_ lm~o-rtuncla~ dAdUZl
mento d(<)s presentes. a me:;- n~m B.u .. !lena de. _P_e.roleo votaçt.o a referida propos_ta, ~as do unposto de ren~u. n~ 
ma havia sido cóu·,·ocadn Jp~1·angu! CGI~ . t~sc~It~rJOs _no sando a n~esm~ apw\:a~~ In- l,or~n~' das !~eJs nrs. 4.216/63 
atraYé:> de comunica ·ões es- ~~ta do na Guannba, a, à Rua tegralmen.e por u':lammtdade, e oJ 74/56. Fwalmen~e. usou 
<:rite.s dirlqictns a c~da um Sao José, 9?, :- 18° andar, nã_:> vntand,o ns. ti,tnla~·~:~ de da palavra Fazendas Uberaba 
dos acioJliRtas. com indica- wb~crev e r 2~3.160 _ (duzentlis aç_oes _prefereuct!llS, . F~ que 8/A, represen!adtl. p~t· seu 
çiio de locul dia hera. 0 o r- e V lote e ~res wt!, ccn~o . e ta1s açoes n~o da?. ditotto a procurador Jotto Sérgio Ma
ctem do dict da r~uo ião . t('n- sessen~a) u9o_es preferc~claiS, voto. A seg~ur yemram a pa- rinbo Nuo~s, para declarai' 
du em vista aac, en1 r;;;:iio 1ta ?f.m o deposJto de NCr~., , . lavra OH ~CIOm~t~s I~dl1strla que deseJa V~ su.bscrever 
urgência não· f..J •·:;, ')O"s i·• ei a 22:l160,~0 (duzentos e vmte e e ComérciO de ,<lmértos S/ A. 11.200 (onze rrnl ~ 9umllentas) 
public1H;Ao dos edit~ls de es- tr~s ,u:ul, cento e_ sesF.> enta - !COMI_. I3ru:y~zeel Ny., a<;:oes _ pref,erenci~t~. com o 
tilo. Disse mais 0 St·. l:'resi- cr uzerros ~ovos~ e_x;stente no Co_mpanhia _nuxth~r de ~'ll- depósito. c, e ~C r» 11.500,00 
donte que, estando presentes ~a,uco d~ 11.mazor.!a S/A.,. co~·- pras_as de Mmoraç.a? _ -, CAE~~I, (oJ_Ize rrnl e ,qum1~~~t.os c;·u
tados os acionistas, pediam J.e:;p,o ndcnte . . ,~: !mportancltlj Qan.;~ l G S~denst11ck';,r, Joc;o zen·os novos), .P-~t~te1nte n? 
el€8 dispei!SUl' tal publ!cação. dedt:z.ldas do J.U~Osto ,de ren- ~~rolO Mar~h;) NuGJ~.,, Pedt o Banco da Amazo~.Ia S, ~· C~ l
Em ::;cgnirla, todos 08 acionis- da na Iorma. dl!s Le1s nrs. Dwgo dos .,ar. tos, 1 aulo ~e- respo~dent7 !1 I!nportanCias 
tas, falaHdt. cada nm pvr sua 4.216/ 63 o 5.174j i'i6; à ::Cazen- sar de ~Z!n·e~o ·~~ltut':e~, ...,~- dedu~tdus , uo Imposto ~e re~
vez, declararam dispens!lr a das Ubentlla S/A, com sede mu(jl,, ~me~~1g, ft~nc_tsco de d~, ,~)·;. rorf~~ das Le1s._ nr". 
publi0açi!.o dos editais de na Fazenda Cambu!'up!, Sou- Pc1u ... L{od, lJUes Alv es _da 4.2lll/63 e ;:u t4/66. _ Depm., de 
convoeuçilo. p1·ossecn;indo, 0 re. Estado do :?ará, subsere- Co~<a Carvalho, K labm lruuws as~:~mrem o Br-le_Lim de S~bs
Sr. Pt·osidente protedeu à vel' 11.500 (onze mil e qui- & Cia., Indústrias K!abin do cnçao, os snbsrmtores aetma 
leitura d r. ?1·opos ta da Dtre- nhentas) ações preferenciais, Paraná <le CeluloseS/A. Com- refe1·idor,; declaram que, a 
toria de aumento do caoital com o depósito de NCr$ .... panhic1 Fabtioaàora dl~ Papel, partir daquele momento, a 
social, e ti(J Parecer· do êou- 11.500,00 (onze mil e quinh~tn- F~:~zenda Ubernba H/A, Jrmã.os Bruynzeel Madeira ~ S/A -
selho l'<'iscal sôbre a refürida tos cruzeiros novc1s) existen- Baraccat Ltda., lCISA S/A - BRUM,\SA passava a ser 
.Proposta, documontos êsses te no Banco da Amazônia lndütitria e Comércio, IJibtri~ titul1lr exclusiva dos dP.pósl
COlli. o seguinte teor: «PropoE- S/A, corr~spond~Hite a impor- buidora de Produtos de Petró- tos existeutr~s no Banao da 
ta da Diretoria: Sonhorcs tilnciãs deduzidos do impõsto l<.:o l;Jir·anga 'SJA, Refinaria Amazôuir. S/ A. empregados 
Acionlsta~J: A Dit·etorla da de ronda na forma das Leis rle l'f'lrrleo l p i r 1.1 n O' a na subscri~ão d0 aumento de 
Bruynzct>l 1\'ladei tas S/A - nt·s. 4.216/63 e 5.174/66. Em 1 S,'A, l c O ~.~ IN AS H; A"- capital. ficaur:t o assim trans-



DIARJO O·FICIAL Janeiro, 1968 

RESOLVE: !eridos para a aludida socie-l (BlWJ1ASA). ' r fiESOLVE: 
dade todoa os direitos dos 1 

subscritores sôbre (')S depó-; Macapá, 23 de janeiro de Designar Raimundo Ollvei· DesigMr Eline Maria Soa-
sitos em questão, podendo a 11968. Jra Alencar, Oficial de Admi- res dos Santos, Professôra 
Bl'llynze_el Madeiras s; A - c r I l'f' ' ' NUNES : nistração, Níve~ 1?. pe~·tenc~n- Oontratada da Prefeiara Mu-
BRUMAt:lA proceder ao te- K_,OY ~WN L EIRO 1 te af:l Q!l:;.dro \!8 ~.rnnCI'bnános nilliprrl de Maca pá, para 
v~n~amento dos ~esmos de- Oíicial do Rccristro de Imó- l ~est~ Prefeitura, exe.tcendo a exer~er a fu~ção da DiPeto1·.a 
pos1~os . . Em sagmda, o Sr. veis da Coma~ca de Macaná. ; f~ln?ao de Ç_hefe da., Contado- 1 do Urupo Escolar Amapa, 
Pl'es1dente propos que a AG- ' • rH< Geral, S1mbolo txF-6, para perc:::bendo as va.magtms 
sembléia declarasse efetivado ------· . l I'esponcler pelo expediente do eons1:antes da tabela elabora-· 
o aumento de capital e alte-' . ~ . _ Departamento de Fiuancas, da pelo Departo.mento de 
:rad_a a l,'<tdação do caput do Prefeitura, tltlumcJpal I enquanto perd~rar o impedi- Educ~ção e ,Cultura, a contur 
artlgo 5o dos Estatutos So- de Macapa . mento de s eu utuJr,r. <.le lb dono oro de 1667. 
ciais, nos têrmos da Proposta . '1 D"' ,.. · I' · 
(ia Diretoria. ·Essa proposta ._-se vlencta, .,egt!;tl:e-se Dê-se Ciência, Registra-se 
do Sr. Presidente foi colo- P O R TA R I A I e Publique-se. e Publique-se. 
cada .~m discussão e, co- Nr. 261/67-GAB-PMM . Gabinete do ~l'efeito Muni- , ~~ . . 
mo nao houvesse quem de- I mpal de Macapa, 27 de no- I . G~b!nete do P.ofmto. Mum-
sejasse fazer uso da pale.vra,[ O .Prefeito Municipal de Ma-1 vembro de 196"1. . . • Clpa; de Maca.pá, 27 ue no-
a mesma proposta foi coloca- capá, usando das att·ibuições . . I vem0ro d.e 19ti7. 
da em votação e aprovad:l! que lhe são conferidas por Hmtor de . Azevedo_ Pws.nço I . . . 
por un3;nimidade, não_ votan- lei, ! Pi'eftHto Substituto B.e:t?~ ~le.,Aze::euo. P_!cançu 
~o os.tl~. u,I~res de aç:oes P!'e-

1 
·. _ Tt<'. ! 1 1':~!eHo ~ubstllutv 

hl!enc~alS, .Já. que tars açoes I RESOLv.., · I PORTARIA i· 
nao o ao dn·elto ··a voto. Nada · ~ . , ··, . l N "~4;61 G,.,., P~iu l POR'I'AHIA · h· d 2· t • Desr:;nur Leoml a e Aqumo 1 r. ~ti • - ~~o- 1, th 
ma1s aven o a tra .ar 10ram p , . . p l' 1 r·r '"'~ GAB P'1~1 suspensos os trabalhes ne'o e.na _ll.m~n~]aB.. ~~Oles.sor I O n fc·t 1\•'· . ' l d ü'. 267,ol- r n ,, 

· · ~" 1 Pnm:\•''0 e t~r~-Pr·máriO nvel ' 1 re ,l 0 HlillCJpa c 
t~mpo nt:cesst~rw a ~avrat~~a 11,

1 
cÍà -Quarlr~ d~ Fun~i~uà- : :tl~acapá, m:audo_ das ~tri?ui- l O Prefeito Munieipal d.e 

da. presente. ata no t~ro p~o- rios do Govêi'no do Território i çoes q_ue lho Gao con.~ndar.; Macapá, m;ando das ~tribm-
pno. Reaber tf.t a sessao fo1 a 1 d :\ , . ~ .. t à ,. " . á \por lm, f <,:ÕPS que lhe são couferida'3 
mesma atv. lida, aprov:1de. o I dto) . I~nt~p~t po" C!, o..Is_opsllçdo pelo item V do artigo <W d~ 
, · d 1 s p . · . ·, 1·e1eLura ll'tUlllCipa . e RE'<OLV''' · • • v ' , assma a pe o r. teswema, •·r á 1 ,, - l ,_, D · T)ecreto lei tedPt2l nr 5 839 

• "' L . • 1 Jv acap· exercem o a ümçao • · ~ • · · • • 
por mna :secre~ano e pe os r d Oh 'r' d G· b' t d D . " R· . ' d N t de 21 de se~embro de HH3, 
acionistaf' presentes. Macapú, J~., . e.e . o a l i1e e. .o I es:g~~: ,~ltJUn o ' on~ o 
17 de novembt•o de 1967. Se-~l r-.,.fmto, . sm;bolo X-Ç, pam

1 
~e Ol~v..,u~ t,oe t~. DR\ilógta- RESOLVE: 

guem-se as v.ssinaturas: Sa- respo~der pe.o ,exl?edi?n.t~ do. to, ~:nvel ':., pe~teuc~nte ao 
muel Finemberg-, Francisco I ~,epar'a.~w:Jto a e . ,-\dr;'J?lSLt'~-1 ~uaar~ ?e ~r' unclo~árws d~s- Designar Esmeralda Perei
de Paula Rodricrues· Alves da Çü•J, dur':n,e o nnpuiJm.e_n~o I ta Prefe,tu!a, l?~t_<luo no De-. ra de Alencar, Escriturária, 
8os ta Carvalh~; Indústria e do seu tltular? Senhor Heitor! partamento de i' manças, _PBJ'a nível 8, pertencente ' ao Qua-
Comércio de Minérios s; A .. - de Azevedo Plctmço. I r~sp,onder . pel.? e~;Hl~!C~te dro de Funcionários da l:!re-
ICOMI - Francisco de Paula de Chefe da Contanona ~H~- fe itura Municipal d!,l MacaptJ, 
Rodrigues Alves da @osta Dê·S~ @iência, Registre-58 I ra,l;; enquan~o r;erd~rar o lm- para responder· pelo s~;rviço 
Carvalho; Jqão Sérgio Mari- e Publique-se. . I pud"mento ae seu tltLllar. de Cornuoica~:&.o, Símbcio 
nlw Nunes; Daniel G Syàens-~ 'I D" . "'"" . R . t GF-8, enquanto perdurar o 
t · k · p 1 c d Gabinete a.·o P"e!eito Mmi e-se vlenct!l, .egls re-se impe<limente àe s.eu titular· r1c er, ~-P· au o esar e . ' , , ' . _ 1 • , e Pubiique-Ese. ,. · . ; 
Azevedo Antunes,.~ p.p. Brn- ctpal dH iliacapa, 21 de no-1 I qu.e . .se encon~ra de l!eençn. 
ynzeel N. v. _ Dnniel G Sy-1 vembro de 1967. l Gabinete do Prel'eito Muüi- memca, a partir de 14 de no-
dens2ricker; Pedro Diogo dos H . . , A , 

1
). 1 cipal de Macaon 27 de no-1 vembro do an1> em curso. 

Santo,. P P Klo'·. I. - & 1enor a e zevcno ICanço! . b. d · l<l''7 ' . ,, . . '<.oD~n rm~os ' p, c.fel'to Q·ubs~l··cuto ! \·em 1 o e ~o • D"'-"'" Cl' 0'"'Cl. a Regi0 tre-se 
CuL; p.p. lndustrm Klabm do - -"· · 0 

• • I . · , ~:- ~:;,. ' " 
do Paranà de Celulose S/ A; PORTARIA 1 He;tor de. Azaved~ Pü:au()O e Publtque-t>e. 
p.p. Companhia Fabricadora I .Prerelio Substituto Gabinete do Preft1ito Munl-
dé Papel; p.!J. Fazendas Ube-

1 

Nr. 262/6'7-GAB-PMM I PORTARIA cipal de Macàpá, 27 de no-
raba S/ A; p.p. Irmãos Bara- , _ . _ . . 1 vembro de 19b7. 
ceat Ltda.; p.p. IGISA S/A -~ O Pnnmto Iltumctpa! d~ ~Ia- Nr. 265/6i-GAB-PMM 
Indústria e Comércio; p.p. capá, usa_?clo d~s atnbmçoe~ Heitor de Azevedo Pic:mc;o 
Distribuidora de Produtos de que lhe sau conrer!das por lel, O Prefeito IVIunicimtl de Mn- Prefeito Substituto 
Petróleo Ipiranga s;A; p.p. RESOLVE : capá, usando das âtribuições 
Hefinar!a de·Petróleo Ipiranga que lhe são conferidas por POH.TAIUA 
SJA; p.p. ICOMINAS S/A - Designar Latife Sales, Ofi- lei, Nr. 268/G7-GAB-P!v1M 
Emprêsa do 1í.icernção; p.p. cial de Admin.istr<'.ção, nível RESOLVE'. 
Companhia Auxiliar de Em- 1.4, do Quadro de Funcioná- · O Prefeito Municipal de Ma·-
prêsas rle fi"Iineração rios do G~m}~no do '~'erl'it?r~o 1 Designo.r Ant~nio. de A.ze- capá, ut:an,!do du;:; at:,·~t-~i ~c.~_f1 ~ CAEMI; p.p. Compu.nhia Agri- do Amap:>, posto à d1spos1çao do Costa, E>3cr·itul'ário mv~l . que lhe StiO cor~íerua,, P'··u 
cola Rodrigues Alves; p.p. da PrcYeitura Municipal de w pertencente ao Qu<>dro de· item V, do artigo go, dr1 De
Emílio Diuo Alrneiàa; p.p. Macapá, exercendo a funçã0 FÚncionário~ {!esta Fr,~i~itura, ; ereto-lei fed':)l' fl l nr. 5.~39, de 
Companhia Brasileira de Pa- de Dll'etora do Departamento lotado no De')I:II'tamento de 21 de set~mbro de 194o, 
virnentações e Obras; p.p. de Edocac;ão e Cultura, SínJ- Adrninistração,t pt.ra resr;on-
Companhia Ferro Brasileiro; bolo 5-C, para responder pe- d•Jr pelo expediente rle Che- RESOLVE: 
P·P; Companhia.. SKF do Brü- lo expediente do Departa- f.e dó Serviço ele Pess oal, en· 
sH, Holamentot~, p.p. Compu- menta de Obras e Viacão Designar Oelando Menàe:> 
nhia de Ciga~ros So~tz~ Cruz; enquunto perdurar 0 ímp~di~ quanto perdur::t,t: ? . impecti- Dtvs, pectencl!nte ao Qua.dw . 
p.p. Çompan~la Brasllmra de I nH.mto do seu titulcn·. mento de Beu t.whu · , de Funciout; rios do Govêmo 
Petroleo Ip1ranga , - João, , Dé-se Ciência, Registre-se e i d? 'l'epp(><·io Fede~·a! li~ ~ma-
Sérgio Marinho Nunes. I Dê-se Ciência, Registre-se Publique-BEL : píl 1 pos.o à d!Bpos1çao ua Pr13-

Confere com o origin&.l lã-' e Publique-se. : reitU!'a. Municipal de Macapli, 
VL'ado no livro próprio. Gabinete do Prefêito Muni- · par& servir na Subpre~eitm·a 

Gabinete do Prefeito Muni- cipal de Macapá., '27 de no- l\'lunicipal, da localidade de 
SAMUEL FINENB!!:RG cipal de i\'iacapá, 27. de 110- vembro de 1967. . Ferreira Gomes, a contar do 

Diretor Superintendente vembro õe 19u7. dia 27 de novtembro do ano 

I 
Heitor de Azevedo Picançc 

I're1eito Substituto 

Heitor de Azaverlo Pica.nço tilm r~urso. 
Prefeito Substituto C E RTIDÃO: 

Certifico para os d~vidos PORTARIA 
De-se Ciêneia, Registre-se e 

Publiq}!e-se. 
fins que, ficou devidamente PORTARIA Nr. 266/67-GAB-PMM 
at·quivado hoje 23-01-1968, G b J' M 
neôte Cartório, Juízo · e Co- Nr. 2ô3j67-GAB·PMM O P_re~eito M~n~cipal .. d_e ' dpa~ J~d~1~~ap~~e ·:~t~o' u:~= 
marca, uma (1) vla desta Macapa, ustmdo aa., atnbm- vem.bro de 1967_ 
ata realizada om 1'7-11-1967 O Prefeito Municipal de Ma- Ções que lhe são conferidafl 1 
da Vigésima Assembléia capá, usando das atr·ibuiçõe,.; [pelo item V. do artigo 9°, do 
Geral Extraordinária da. que lhe süo eonfcriclt:s Dtlr . Uecreto-lei federal nr. 6.8.39, Heito•· de Azevedo Picanço 
Bruynzeel MadLliras S/ A: lei, l do 21 de setembro de 1943, Prer:oito Substituto 


	

