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DIÁRIO OFICIAL 
Dlecreto no 1, de 2~ de JuHm de 19S4 
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Ano li. Número 769 Macapá, 2&-feira~ 11 de Março de 1968 

DEGR~TOS 

O Governador do Territó
rio Federal do Amapá, usan
do das a tribuições que lhe 
conferem os itens VII e IX, 
do art. 4°, do Decre to-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
19·iS, 

RESOLVE: 

Remover, ex -offfcio, nos 
tê rmos do art. 56, lte:n Il , da 
Lei nr. 1.711, de 2S tle outubro 
de 1952, os servidores: José 
Duarte de Azevedo Fllho, 
Eletricteta. Iostalador, nível 
9·B; Joaquim Miguf)l Ramos, 
Ele tricista · Operador, nível 
9-B; Rufino Dias dos Santos, 
Mecânico de MáquiiJas, nível 
8-A; e Alcimar Flt~xa da Oo!' ta. 
l\lecânico Operador, nível 
10-C, pertencentes ao Quadre 
de Funcionários do Govêrno 

. dlllste Territór io, lotados nos 
Serviços Ind ustriaís, para a 
Di visii.o ela. Obras. 

Palácio d o Govêrno, em 
Macapá, :!9 de fevereiro de 
1968. 

Gen . Jvauhoé Gonçalves 
Martins - GoverJJador 

Ten. Cel. Gerson de Araújo 
<lóes 

S"cretát•io-Geral 

O Govf:rnador do 'Territó
r io Federa l do Amapá, usan
do das atribuições qua lhe 
<:IJnferem os íten!! VII e IX, 
do artigo 4°, do DecretG-llli 
nr. 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, 

RESOLVE: 

A 1' O 8 DO PODER EXECUTIVO ferem os ite:u VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
6.839, de 21 de setembro dtJ 
1943, O Governador. do Território I O Governador do Território 

Federal <io Ama.p8, usando Feder·al do Amo.pá, usu.udc 
das a tribuições que lho con- das atribulções que lhG con· 
ferem os itens VII e IX, do Iet'em os itens VII e IX, dtl 
artigo 4°, do Decl'eto-lei nr. a;·tigo 4°, do Oecrcto-Jei nr. 
5.889, de 21 de setembro àe l s.839,d5! 21 de setembro de 1943, 
1943, . 

RESOLVE: 

Remover ex-offício, nos 
têrmos do art. 56, item ll, da 
Lei no 1,71!, de 28 outubro de 
19R2, os servidore:;: Raimundo 
Vilhena .Maciel, Carpinteiro, RESOLVE: 

Remover ex-offício, nos 
têrmos do ar t. 56, item II, da 
Lei nr. 1.'l11, d~ 28 de outu
bro de 1952, es servidores: 
Pedro Nolasco de Carvalho 
Monteiro, Eletrotécnico nível 
13-A; e J urandino de Araújo 
e Silva, Ele tricista Inl!ltalador 
nívQl 8-A, pe~·tencentes ao 
Quadro fie Funcionários Pú
blicos do Govêrno dêste Ter
ritól'io, lotados DQ!l Serviços 
Industriais, para a S€1crataria 
Geral d o Ter ritório, com 
exercício na S uperiotenrlén
cia de Telecomuntc.ações do 
Amapá (SU'I'ELMAPAJ, -

I RESOLVE: 

Remover ex- off!ci o, nos nivel, 8-A; a Hairnundo das 
têrmo& do item I!, do art. 56, Mercês Franco, .Mestre, nível 
da Lei nr. 1.711, de 28 de ou- 13-A, per tencentes ao Quadro 
tubro de 1952, Jaime dos $an- de Funcionários Públieos do 
tos Roilri~ues, úcupante do Govêmo dêtite 'l'erPitório lo
cargo da c lusse «A»_. da . série tados nos Serviços Iuctu st~iais, 
de clusses de Pedre1ro, niVela, 

1 

pa ra a Divisão de Saúde. 
do Quad eo de Funcionários 
dQ Govêrno d.êste Terrltorio, Palácio do Govôrno, em 
lotado nos Serviços Indus, Maoapá, 29 de fevereiro de 
tria is, para a Divisão de Segu- 1968. 
raiJça e Guarda, eúm exercí
cio na Guarda Territorial. Gen. lvanhoé Gonçalves 

Martins - tiovl!rnador 
Palácio clo Govêrne, em 

Macttpá, 29 de fevereiro de Ten.-Cel. Gerson ~e Araújo 
1968. Góes 

Searetár.io-Geral 
General Ivanhoé Gonçalves 

Palácio do Govl'roo em Martins - Governador O Governador do Território 
MacBpá, 29 de fevercÚo <ie , · . . . Federal. d.~ _ Ama pá, usando 
HlB8- !1 'I en. Cel. Ger Bon de Al'au]O 1 das a tnbmçoes que lhe con-

Gúes !erem os itens VH e IX, elo 
. Gener al Ivanhoé Gonçalves Secretário-Geral artigo 4°, do Decreto-lei m. 

iV{a r tins - Governador 5.839, de 21 de setembro de 
O G d d 'I' 't' . !943 Ten.-Gel. Gerson de . overna Ol' o. ern o no • 

Araújo Góes Federa~; d~ _ Amap.a, w~ando RESOLVE: 
secre lll.rio-Geral das at . • <lmçoes que lhe aoB-1 

fe rem os itens VII e IX, dG Remover ex-oHício, n o s 
O Governador do Territó-1 a rtigo 4°, fio Decreto-lei nr.

1

1 têrmos d o art. 56, item II, da 
rio Federal dõ Amapá, usan- 5.83~. de 21 de setembro de Lei nr. !.711, de 28 de outubro 
do das ntribnlçõea que lhe 19·13, de 1952, oe ser vidores Rosen-
conferern os iteJas VII G IX, RESOJ VE. do Pil:lto Tavares, Carpinteiro , 
do artigo 4°, do Decreto Lei " · nível 8-A; João Pimentel de 
nr. 5.8~9. de 21 de :;etembro RemoYer ex-oUíeio, noa A1·aüjo, E_letricista Instll la.dor, 
da 1943, tê rmos do art. 55, item ll, da nível S-A; Raimundo Queiroz 

nESOLVE: Lei no !.711, de 28 d~ outubro Lima. Mecânlo Operador, llí

Rem•ver ex-oHfcio, nos 
têrmos do· artigo 56 item If Remover ex-offício, nos 
da Lei nr. 1.711, de 2S de ou~ têrnws cio art. 56, item li, da 
t nbro de 195:!, os scr vidorés: · Lei nr. l.r l1, de 28 de outub1·o 
Benedito Pic11nço da Silva, de 1952, os servidores: Manoel 
Auxiliar d& _-\.rtffise nível 5· Cort•êa Bczerm, M@stre, nível 
Raimundo Nonato Da'mascen~ 13-A; Gervásio Fernandes de 
s Clodóvio Rola Ag ui!tr, c~r- Lima, Motor ista, nível 8-A; e 
pinteiros, nível 8-A · e J osé Deodoro Chaves d a Milo, 
de Carvalho MoBtci~o. Eietri- Mecânico da Motores a Com
ci:>ta Enre la.clor nível 8-A bustiio, nível 9-B, todos do 
todos do Quuaro' de Funcio: Quadro de Funcionários Pá
nários Públicos do Govêrno blicos do Govêrno dêc>te 'l'er
<.l ês te Território, lotados aos ritório, lotado nos Serviços 
Serviçes Industriais, para a Industriais, para a Divisã.b d€ 
Di visão de Seguraeça e Guar- Saúde, com exercício no HosJ 
da. pitttl Geral de Macapá. 

de 1952, os servidores: José ver 9-B; Benedito l\1agalhüe:; 
Altioo dos Santos Flexa, Ar- de Silva, Francisco do Carmo 
mazcnista, nível 8-A, Glau- Gomes, Jasé Wilson Barbosa 
domiro Quinta la do Carmo, Lima, J oã.o Florindo de Sou
Carpinteiro, ní ,·eJ 8-A, e Os- za e Haul Nevss da Oliveira, 
valdo Pereira Melo, Eletricis- ocupantes dos eargos de T re
ta Jnstalador, nível a. A, todos balhador nível 1, todos y€['
do Quadro de FuHcioná.ri o(} tencentes no Quadro de ~·un
Púbiicos ·do <levêrno dêate cionári<~s do Govêrno dêste 
'l'enitório, lotados nos Servi- Territórlo, l0tados uos Servi
ços Industriais, para a Divi- ços Industria is, pa ra a Divi
são de Segurança 0 Guarda, oão de Froduçlio. 
com exercício na Guarda Palácio do Govêrno, em 
Territorial. Macapá, 2~ de fevereiro de 

Pnláeio do Govârno, em 
Macapá, 29 de feverei ro de 
1968. 

1968. 

General Ivanhoí~ Gonçalves 
~fartins - GoveFnador 

Palácio do Gov~rno, em 1\Ia- Palácie~ do Gevêrno, em 
capá, 29 do faverelre de 1968. Macapá, 29 de fevereiro de 

1968. 
General Ivanhoé Gonçalves 
Martins - G(lvcrnador 

'l'en.-Cel. Gerson do Araújo 
Góes 

Socretário-Ger a.l 

General fvanhoé Gonçalves 
Martins - Governadot• 

Ten. Cel. Gerson de Araúío 
Góes 

Secretá ri41-Ger al 

Geaeral Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governaàor 

Ten.- tJeL Gerson de Araújo 
Góes - Secretário-Geral 

O Govern2dor tle T"rritó. 
rio li'cderal do Amapá. usando 
Jas fl {ribuições que lbe con-

'l'on.-Cel. Gerson da At•aújo 
Góes - Secratário-Gsral 

O Governadvr do Território 
Fetl~•·al do Amapá, usando 
das atribuições que lhe son
Yor4lm os itens VII e l X, do 
artigo 4°, (lo Decreto-lei nr. 

o 



o 

'/ 
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As H l:'pa~tições Públicas I 
Territoriais deve!'ÍÍ.O remeter 
o mq>edieute destinado à pu- j 
'(;\lc~tção neste mARIO OFI- 1 
eiAL, <ªiàrlamente, até às I 

ü~.ao hol'as, exceto aos sába- l 
dos quando deve~ão fazê-lo 
até à11 11,30 horae. 

A;:. reclamações pertinen
tos à mtltérir. reti'ibuida, . nos 
casos de erros ou omissões, 
claveruo ser formuladas por 
es0r1to, u ~eção de Redação, 
das 9 às l3,30 horas, no má
ximo até 72 h o r a s após a 
!laida elos órgi.\os oficiais. 

Os originais deve,rão ser 
éattrogTafados e autenticados, 
l'assa!vadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

Excetuadas as par& o ex
t~l·tor, que serão se m p r e 
Bnuai.s, s.s aGsinaturas poder
~"<l - ao tomn1·, em qualquer 
P.poca, por seis meses ou um 
ano. · 

As assinatnras vencidas 
poder:to ser snspensas sem 
aviso prévio. 

/ 
I 

5.839, de 21 de 
1943, 

HESOLVE : 

setembro dei 
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URAS 
NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
N(.;r$ 1,45 
NCr$ 0,05. 

Março, 19e8 

1 As Repartições Púhlieua 

! 
Cingir-se-ão . r,s &f!Rinatur.aB 
anua;ia renovadas até 25 de 

I 
fevereiro de cad-a. ano e às 
iniciadas, em qualquer époc~ 
pelos órgãos competentes. 

I 
A fim de possibHitar a 

rcmeEsa de vaiôres acomf)&
nhados dQ esclarecimentos 

• qur.n.to à sua aplicação, solt.. 

I 
citamos usem os interessadúg 
preferencialme·uto cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi· 
ções das órgã.os ofieiais e'á 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicltu.rern no ato d:t 
assinatura. 

O funcionó.rio público fe
<{BRASÍLL1 - ~ste Diário tliicial é encontrado para leitu- dera!, tei'ii. um desconto de 
ra no Salão Nacional e li.it.<:macional da Imprensa, da! 10%. Para tnz-er jus a ôsse 

COOJ?E!t PRESS, uo Bra.sma !mvcrial Hotel.» desconto, deverá provar es~u. 
. . condição no ato da assinatura Para facilitar aos assinan- 1 A f1m de ev1tar solnçf.io -

tes a verir-icaç&o do p1·azo de de continuidade ao recebi- O • cust~ d.e catl.a e~em· 
validnde de suas assinaturas, m6nto dos i,tlrnais, de vem piar a .rasaao dos o r g a o s 
na purte superior do enderê- os assinantes providenciar a I oficiais s~rá, na venda evul
ço vão impressos o número respeeti·va renovação com sa. acresmdo de NCr$ 0,01. se, 
do talão de registro, o mês e antecedência mínima, do trin-

1 
do mesmo ano, e. do NOr$ 

o 6,nn em que findará. ta FlO) dias. 0,02, per n.nu decomdo. 

PORTARIA$ Designar Arlindo Silva de 
Oliveira. Mecânico de Aero-

Nr. 143/58-GAB naYes, nível 12-D, do Quadt•o 
· rr . . , . de Funcionários do Qovêmo 

Remover ex-oHicie, nos têr- O Gcverna.clo!' do 4 erntorlO do Amaoá lotado na Secre-
m0s do art. 56, item li, do FederRl. ~o_ Amapá, usando · taria Ge.mi do Território; e 
Lei nr. 1.711, de 28 de outubro das atnbm~oes que l~e ccn.- 1 Dia.lma Lima Costa, Pilõto 

Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os it.ens VII · e IX, do 
artigo 4°, do l)ecreto-lei nr. 
5.83;), de 2t de setembro de 
194:j, 

de 1952, os servidores: Nes- l'ere 0 .1 tem _ VL, . do AVladvr Contratado p a .. a RESOLVE : 
tor Santos, Eletricista Insta- U.L'~1?0 4o, ~o Decreto-lm . nr. v!ajare~ do sua sede Maca- Designar 

0 
DÔutor .José 

la.dor, nível 8-A, e Rubens ~.8~!1, de 21 de setembro de pá, até Bel~m. capital do Es- Aleixo da Silva, Lima, Enge-
Gcsar da Silva, Eletricista En- t94

o e, tflclo do Pará, a fim de tra.tar nhciro, nível 21-A, do Qua-
rolador, nível 9-B, pertencen- ·c ' l d . de __ a.!!J!._UJl. t.·Ofl _relaCionados. dro r'e Fll"'Ciona' rlCl'a do Go-.. ter.: ao Q'l"'dro' a' e f<'urlcion<·- onslc eran ° que· - ~ - t d u .. -- , " . ~ com a~ma:nu .en~a(') a lte>'O- vêrnc : dfuste Território, no 
rios do Govêrno dêste Te1•r1- - a oermanênoia de ven- na.ve .de pr~IlXo FN~, .de pro-

1 
exercício de Chefe da Seção 

tório, lotados nol3 Serviços dedores- ambulantes no r e- prredade aa Adm1mstração. de Estradas de Rodagem, 
indu8tt·ia.is. para a Dlvisã.o de cinto das repartições públicas, amap~1ense. . l filfmbolo 3-F', lotado na Divi-
Terras e Cclonizsção. colél!ios, !!'iuásios P.tc. é alta- 1 

~ " Paiácio do Govêrno, em i são de Obras, para ':iajar d~ 
u :. . . • mente prejudiciul à higiene I a M:acRpa at~ 'alo~IO ciO, G?vern?, em I dêsses estabelecimentou, além Ma capá 6 de março de sua. s~ e - · · -, · · ... 

Mac, apa, 29 a e IevereJro de •le con"'l' ',ui." desag·,·ada'""el 1958. ' ·a mdo.ae de Bel,em, ~apll!il 
1968 c v' • ' do Estado do Pará, a fun ae 
· · ·aspect0; ' d · Gen. Ivanhoé Güuçalves Gen. Tvanhoé Gonçalves , tratar de assuntos e tPtte-

Martins _ Governador _ além do mais, tal situa- Martins - Govomador [ rêuse da Admiaistraçâo ama-
Ten.-Cel. Gerson de ção não se adpta às condi- ! paense. 

Al'aúio Góes ções ele educandps e funcio- Nr. 1·15/ 68-GAB ; Palá~io do Govêrno, em 
Secretário-Geral nários, pala derivação que '1 Mac"p1 7 de março de 

acarreta às atividades da O Governador do Territó- i968" ' 
O Governador do Território 

Fet'i0l'Bl do Ama.pá, usando 
das atribuições quo lhe oo~
ferem os ihms VH @ IX, 0.0 
artigl!l 4°, do Decreto-lei m . 
5.8~9. de 21 de setembro de 
1943, 

RESOLVE: 

cada qual, rio Feder~tl do Amapá, usnudo 1 · 
das atribuições que lhe aon- 1 General Ivanboé Gonçalves 

RESOLVE: 

- solicita·r aos srs. Chefes 
de Divisão e dos Serviços e 
Diretores de Colégio que se 
empenhem no sentido de evi
tar a atividade dêsses vence-

\ferem os itens VII e IX, do Martins - Governador 
art. 4°, do Decreto-lei lll'. 
5.G39, de 21 de setembro de 
1943, 

Nr. 147/G8-GAB 

RESOLVE: 

dores nos recintos conside- Designar o doutor GQrL.Ido 
Nomear na forma do item rauos; Leite de Mora!s, Professor do 

lll , do art. 12, da. Lei número Ensino Secundário, exerctm-

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lho con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4.0 , do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro <1e 
1043, 1.711, de 28 du outubro de 1952, · - determinar ao Sr. Chel'e do atu?.lmente o mo\rgo isola

o Uouter Geraldo do Vale da Divisão de Seg1,1mnça e do de provimento em Comis-
Neves, para exerner o cargo Gua1·da nscalizução adequada são, símbolo 5-C, de Diretor RESOLVE: 
isolado de Pl'ovimento em e providências, de acôrdo da Divisão de Educação, do . . . 
Comissão, símbolo G-C, de com a lei. Quadro de Funcionúr lga do ' D1spensar elo ex~rew1~ de 
R.epr·esentante do Govêrno do Govêroo dêste Terri tório, pa- Representa?t.e à~ Govçr~o 
Amapá, em Brasília, Uistri.to 1 Palácio do Govêrno, em ra viajcr de sua s;ede _ 'bla- do T_err1tor1~ nt•~der!!-~ _ao 
Federal, do Quadro de Fun- Jiaeapá, 6 de março de 1968. capá _ até a cidarie de Be- A.mapa, em. Braoíha, Dtst!'Ito 
cionár-ios Públicas do Govér- · E • .. d J Federal Gu1lherme Nery de Gen. Ivanhoé Gonçalves lém, capltal do •s,auo o . . · , , · . . . 
no dêste Território, vago em Martins _ GovernaQ.o'r . Pará, a fim de tratar de as- Ol!v~r~ ~ahy!\1 , ,r,unc~onan~ 
virtude da dispensa de Gui- 1 s~tntos de interêsse da Admi-, do ~e1rraórlo Federal d~ 
Jherma Nery de Oliveira C!l- Nt•. 144168_GAB . a nistração e.maoaense. , Roratma. 
bral. l · · · , 

Palácio de Govêrno, em Ma· 
capil, l'' de março de Hl6S. 

GeneraJ Ivanhoé Gonçalves 
'.V[artins - Govemador 

Teu. Cel. Gerson de Araújo 
Góes 

Secretário-Geral 

O Govemador do Território t Palácio ào Govêrno em Ma- l Paláci(a do Govêrno, em Ma-
Fede~al do Ama.pú', usando capá, 7 de março dtJ iOGB. ; capá, 1° de marQo de 1G6B. 
das atribuições que lhe con- 1 Geu. Ivanhoé GonQalves 
•er"'m 08 1·tens \TIJ "' IY., do General Ivanhoé Gonça.lres t 1 

-" .. .r,, " • n d • Martins - Governador a1·tigo 4°, de Decreto-lei nr. ,,.ar.ins - uevern&. or 1 
5.839, de 2t de setembro de l 
1943, . Nr. 146í68-GAB · 

REROLVE : O Governador do Território 1 O Governador do Território 

Nr. 148/68-GAB 
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Federal do Amapá, usando j' Elogiar Orlando Vilhena de I nr. 5.839, de 21 de setembro I cação cc.m qualquer número 
à as atribuições que lhe eon- Anór2de, Oficial de Adro lnis- de 1943, c tendo em vista • o de associado~. na seda pro
ferem O!' itens VIl e IX, do arti- treção, nível 16-C, lotado no que consta do processo nr. vi só ria do Sindicato, sita 
go 4°, do Decreto-lei nr. 5.839, Gabinete do Governador e MS/68-SGT, Avenida Mendonça Júnior sfn 
ile 21 de setembro de 1943, e com exercício na R.eprl3s~mta- nesta cidade, para tomarem 
tendo em vi:ota o que consta ção, em Belém, Osias Barroso RESOLVE: conhecimento e deliberarem 
do ofí~io nr. 123/68-DSG, de C,?rr<~a. . E-:><::ritu,rário, ~~vel Conceder a J osé de Alen- s?b_re a seguinte ordem do 
2.03.68, 1J-B, Raimundo Clóvís Ba..1sta . L' .. 6 B ·'~ I d1a. 

RESOL,VE: Claudomiro Fukuolca, Dat!ló- te do cargo d~ ~rofes~or do a) - Leitura, discussão e 
Nery. Escritur:lrio, nível iO-B,, car ~..· eJ~ ene,.,,,es, ~cupan-

grafo , nível 7-A, Enildo Lopes Ensino Secu!!dan?, do Qua- aorovação da Ata da Assem
do Amaral, Datilóg:afo, nível! ct;o de ~uucwná~!,08 . d~ Go- bléia anterior. Prorrogar os trabalhos ela 

Comissiio de Sin~il.:âocill. , 
institulda pela Port~.ein m·. 
0'2/68-GAB, por mais Yinte 
(20) dias. 

7-A, Josó Benedito da Silva I vern~ d.:.ste . • e_;;u\ótiO, 1úta~B 
Malchor Escrevente-Datiló- na DtvlsM ae n;ducaçi.\o, s_ets b) - Relatório a ser apre
grafo, nÍvel 7, ·José da Silva (6) ~~ses de !lc~uça especta~ sentado pelo Sr. Presidente 
Picanço, Encadernadol', nível comaa~s no 

9
pa

1
ríodoA de 1 do Sindicato, de que constam 

9-B, T>nt' IT!UlldO Alves de s o· 11- de ma. ço "'· wO t.e agosto de o retlumo dos principais acon -
Palácio do Góvêrno, em n_ - I96S d - d t 1 · t 1 d ·1 no za. Auxiliar ds Portaria, nível , , . e acor.o com o ar . ·emmen os ao ano o m1 -

Mflcapá, 7 d e março ue 1968. 7_A 0 Alciudo do Rosário 116, aa Lei m. 1.~11, de 28 vecentos e Sessenta e Sete 
Gen. IvanhGé (ion~'alves Per~ira Servente nível 5 de out~bro de 19:>2, regula- (1957), as alterações do qua-

Y ' ' • mentaan pnlo Der·reto nr firo Sr:aial, o Balanço do 
Kn rtlns - Governador lotados no Ser ·viço de Admi- ~ <JS 0 d. v "' · • • • Ex~rcício financeiro e Balan-

nist~açfi.o Gem!, pelo empenho v ~2 4• e ~ de r noy ~m?.,ro _de -
Nr. l49/!i8-GA8 e dedicaçi'.o postos 11 serviço 19o5,_ em v1rtu<.: ao 1de[!dO ço Patl'imonial Comparado, 

no SAG pam qne a pr<õstação se.r_vtdor ha.ve t compl~t~do uma Demostl·ação de aplica
de contas da Arlministraçilo I ma.ts ~1!1 decênio de, . eiellvo ção do imposto Sindice.l, tudo 
a.rnapaense, r('forente ao l:xer- ex~_l'C!CIO, ~ompreenm~o no e;p ~onrormidade ~om. o art. 
cfcio de 1957 não obstante pe_:wuo de 2 de fevereiro de 5u l aJ. C.L.T. com~maao com 
um conjunto dé circunstâncias ll9D3 a 2 de fevereiro de 1968. os Estatutos Sociatsl 

O G:overnador do '.fienitól'io 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe coufe
rero of:l itens V!f e IX, do artigo 
4°. do Decreto-lei nr. 5.839, de 21 
de setembl'U de ll:l-1.3, 

H.ESOLVE: 

adver .;ns. fôsse tennin?.da em I Pulbcio do Govêrno, em c) - Parecer do Conselho 
tempo. · opo!'t,u~o, dentro do I Macapi. 29 de fevereiro de Fi~cal sôbre as tomadas de 
fltle sxJge a 10 1. 11968. • contas do exercício anteríor. 

O zêlo que os referidos ser- ...... . l A~ 
Conceder dispensa da obri- vidores cteuwn&tl'anun pela Jen.er~l lvanboé G~nt,!!ilves ~) - Da B.Cl\do com a 

gator·iedade da. assin_atura_ de cou:;a :públi<tu mui tu dio-nifica .Marttos - Gover nua o r ai me ~b » do ~rt. 5.~ da C.L.T, 
p,ont?. a._os fuocionános deste 0 fuudonulismo amaptHfnse. tta dellberaçoes s_obre as to-
I crl'ltórw quo.!, legalmente madas e ap;·ovàçao de contas 
é.lLJto rizudos, c&mp>a.recerem a j Palácio do Governo, em União Beneficente dos !la Diretot'ia !':'erão 1eitas por 
VI J omada de Haclicl11g!a da Macapá, 4 de março de escl'utiuio secreto. 
Guonub2ra e l Jo;·nad!!. Flu- 1968. . rtr:oto1·istas do Amapá 
rniueuse de Hadiolngia, que EDI'1'AL iJE CONVOCAÇÃO 'l'ratamio-E>e de asf:unto de 
~;e realizariio no período de General Ivanhoé Gonçalveu Pelo prcseu~e edital, Hcltrn grande ioterêsse pam a Clas-
Jl a 14 ce abril elo conente 1iartins - Governador convocados os associados em se, a Diretoria solicita o 
llDO. na C'idado de Petróp:J!is, pleno gôzo de seus dü·eitoe 1 compare~in: ento de todcs os 
no Estado do Rio de Janeiro. l':r. [:0-A 168-GAB soci~: is para. umti rcuniào, de 1 associados . 

Pa ~á cio do Govéruo, cn~ !.la- O Govet·oador rto 'ferritõrio 
Cl.lflà, 7 de março de i9\i8. Federal <lo Amapá, us&ndo 

1ias atribuiç.õcr. que lhe con-

Assembléia Geral Extro.ordi- J 
nária no próximo dia 11 cte • 
mnt·co de l968, .em sua sede 
E<Ocin!. sito à rua Padre Jtílio 
Maria· Lombnerd, s;n., bairro 
da CEA. 

Maca pá, 7 de março de 1967. 

Manoel Mercês da Costa 
Presidente Gen. lvanhoé Gonçalves ff·:-em os itens Vfi <' IX, do 

IY1!.il'tins - GoYernudo1· a~ti;;o 4", do Dl·crcto-lei nr. 
Nr. 15U/68-GAB 5.e3~-1. de 21 de setembro r\e 

O Governado!' do Territó- 19,13, o tendo em vista o que Às 19,00 h6ras em primeira Serviço de Administração 
ric• Fedet•a ! do Amapé., u~an- consta do processo no J.J 18f t::onvocaçilo e às 20,00 horas Geral 
1 1 t 'b · - 1 ô8-SGT, em segunda para tomarem 

( 0 m,s a n mçoes que 118 conhecimento e ddibel'arem 
oonterern os itens VI! e IX, RES OLVE: 1. Aprovo a Presente Con-
d•) art. 4°, do Decreto-lei nr. sôbre a ordt>m ~~ dia. de correncia. 
5.1;39, de 21 de sB:embro de Conceder nos t~rmos elo acôrdo com os ArL1gos 5 7, 59 
19-lll, e tendo em Yi~1 ta o uuu item I, do arLigl.l 88, com))\- e 6J . 2. 
const.a do processo nr. 1.!}26/ nado com ~s arti~os. 92, , 97 e 1 1) _ Pz·e&taçiio de Conta da 

Autorizo ao Serviço de 
Adrninistraçã~ Geri:!! 
efetivar a venda dos 
veículos, objeto desta 
concorrência ao Senhor 
Antônio Pinheiro La
voura. 

68- SUT, 191:, todoP Ga Le1 n1. 1.711, de I Junta Diretor 
HESOLVE: . j 28 de outubro ele 1952, licen~a · u. . 
• . _ para t1·atamento de saúne, ~) - Eleição dos novos di- , 

ee.ncelar a pedrdo, no1; t'.:lr· 1 ~·m pr·m·rogacào, fios servido- f'igentes da Entidade. 
mos do art. Jl;t, da Loi Ill'. I l'es : l1aimundo Osm;n· Pontes 
l. ':"ll, de 28 de outubro de !952, Holanda, Oricial de Admi ui3.. 3) O que ocorrer. 

I11acatJá, 5 de m:: rço de 1963. 

Oi·lando Alves Pinto 
Pre~idente 

Sbdic:Ü() dos Ar::-umaclores 

3. O oAG providencie o 
re::olhimento a Mesa cl~! 
Rendas Alfandegada de 
M?capii., do valor apura
do, como Rendas das 
Eventuais da União . . 

Publique-se 

a Jicança par·~ o trato de in-1 tl'[!Çiio, Dível Jll-A, trinta (!10) 
t.~rêsses p~rtwulures, ~oa.::e- 1 diaf-i, contados no per!odo r!e 
u1cla a~raves da potzurJa nr. l:l de fcverei1·o a. 13 de murço 
27f67-GA3. datada de 18.01.67, , óe liJ6S, iotnoto no St>t'viço de 
ao serviuor Leopolàino Frei- Administração Geral; e J oão 
t11s da Ti•indad~. ocui)ante rJ o I Pimentel de Artuijo, El~tricis
<·argo àe Sefven~e . ~ível_ ti, I ta íns tal:>.dor, nível R-A, trinta 
do Quadro de 1• uncwnárws (30) dia!!, contado!! no período 
<lo Goyêr-uo dêste 'l'erritôrio, df' 11 lle fevereiro a 11 de 
lotado nn Divi~úo de Produ- ~ março de i968. lotadl) nos Scr
ç:jo, a uoutur de 15 de feva- viço:; Indu~tri ais, per-ten.;et.!-

do 'Ierritódo Federal do Gen. Ivtmhoé Gonçalves Mar
tins - Govemador 

Amapá 
r;!ic·o do corrent~ ano. I tes ao Quadro de Funcioná- EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

P l \ . d G ê rios liO Govcmo dês! e Tcrri- Nr. o:~-SA1'.' 1,68 a ,.~10 o ·o v rno, em · tó•·io - ;\, 

Ass{':Wbiéia Geral Ordinária 

Ata da abertur·a da concor
rência Pública , para venda 
pelo Govêrno do Amapf~. dc;J 
7 (seta) Vt!ículo&, ~no estado. 

Macap~, 7 r. e I!.te.rço de 19GS. ,, • · 
G I I J • 0 Pal'lcio ão Govêrno, em 

enom . van llOe -.:~on çalvea, í1Iacapà, 8 de março de 19&8. Pelo presente Er.IH,·1J f,'•'U'L:U Aos 20 di . .,s do mês d<> fe· 
M:a.tws - üoveruarlor I v • " " 

r. _ CODVOC!ldOS t(}àOS OS associa- ver&trO do ano de 19ti8, às 
. N1. 1:>1/ 68-GAB Gcuernl Ivanhoé Gonçalves dos dê;; te Sindicato, em ple- G9:00 toras. na sala onde 

O Gtwernador elo Território Mi!rtins - Governador no gôzo lle Eeus direitos !uncieua a Diretorie do Ser-
Federal.1 ~o_ Amapá. usandl) j Nr. !3!Jf68-GAB Siúd!cais, para reunirem-~e viço de Administração Geral, 
rins atrwUJ~:oea que l11e cor:.- 1 em Assembléia Gerul Ordiná- .-:ito à rua Cândido Mendes 
fer~m os itens VU e IX, do I O Govern&dot• do Territó- ~'ia, no próximo dia 17 do s/n., preson l~s os senhores 
ar,t.Igo 4°, do DeC!·eto-Lei n_r. , rio Federal do Amapú , u!lan- corr·ente, às nove (9J horas. Coronel Adálvaro Alves Ca-
5.8~9. de 21 de setembro ue do das atribu~ções que lhe em primeira ~onvocação com I V<~lcanti, Pt·esid~nte; Capitão 
194.3, conre:!·om os 1~en:;~ VII e lX 213 dos ansoctadoa. ou as dez H/l Jorge Nassrf e Waldemi-

l1ESOLVE: do artigo 4°, do Decrelo-Jei) (10) ho;:us em scgt!nda convu- ro Demóstenes rÚblliro, rnem. 



2a.-feira, 11 DiARIO GFIClAL Março, 1968 

b:::os, foi efetuada a ubertura! erA --· Companhia .Jn- d&s acionistas presentes dese- ~ sessão, a fim de ser lavrada, 
c! a Conconência Pública~ A • -' jasse sôbre êles manifestar- se, no livto :próprio, a ata dos 
conforme Edital publica~io no duslnal rln Amapa !oralll postos pelo presidentu trabalhos, após o que, rea-
Diário O!ícia! do Tert·itório,l . em votação, sendo aprovado j' berta, foi a presente ata lida, 
nr. 75ú/751 de ô/7 de Jeverei- A " por unanimidade, com absten- aprovada e, depois de en-
l:O ,de Hl68, p a r a v e n da . !a, ~a 1~8s.em~!em ?eral ~!âo dos acionista legalmente j cerrados pelo pr.esidt>nta 
:eelo Govêrno do Território Orct,m;na, real~_zaf.l,. no ma 19 impedidos. Logo depois, os es trabalhos da Assembléia 
Federal do Amapá, de 7 (sete) i~s7~les de abnl do ano de acionistas presentes elegeram 1 Geral Ül'di:.1fJ.ria, assinada por 
viaturas, conforme discrimi· os integrantes da Diretoria da j todos os aciouistas presen-
m.tção no rJitx·ido Edital. Sociedaàe, de acõrdo com 013' tes. 
Abertas as propostas apre- t· 17 d ) h 1 • d novos Estatutos Sociais, <lO-~ • , . • • 
sentadafl pelos Stml1ores: An- .. ,-'8 

0 
( _ezeasete, 't!!s '0 mo segue: para diretor-presi- .Jartl~IH.iia, 19 de atml de 

tônio Rod!'igues Filllo, JoBé 1 au/v (d:zen~ve) ~o m~s de dente - José Jo&qnim Mar-. de 196(. 
Oduir da Fonseca Benjamin I abr. ~-do ano ~e 19 ).7 (mll ~lo-

1 
tins Júnior, brasileiro, casa- , . "' . ., .• 

e Antônio Piuheiro Ltwoura. vece~;os e -~essenLa ~ seLe), do, induGtrial, residente o do- , ~~tom~. "er~a?des,. .~e: 
A seguir, rol procedida 2. ve- na .~;~~~ ... socldl:. ~~ Vlla n de miciliado n~ cidade de Belém, }_~e1~~· J?:se _ Joa,qu,J!ll\m,rt:n~>, 
rificação das prüpostas, veri- ~a~ .. L~~~·. !~'!- 1:.1mpio 

1 
d? .V.la- cspital do Estado do Pará; pa- Jo:sc Joaqmm ~artms ~umor, 

ficou- se que o Sr. Antônio ~a,?·0 · l~JI~t.o.:w 1. eueral ~o ra diretor-vice-presidente ~d~ar?,~~ Ar;.to::~o Valente 
H.oc!rigues Filho, ofereceu pe- ·1/~.~pá l.eun~a~-s~ 05 a~w- - Relf Erichsen; suíço, casa- l1131xel:_u, Rol! Edchsen, Wal
lo automóvel S·~dan Chevro- n.s,~s da ."oc,e~ade. 0 ~ A do, comó3rc_iante e industrial, 1 ter ~a~cout-Palmer,, ?~ste ato 
1et 1'P I . - 1953, ru o t ~> r - Uo~np~nhl~ InJMustn.al _do residente e domiciliado na! rel?resept~?o por, ,~ u~e J oa .. 
009861T5,12, chassi 0-53A A_mP.pa, lettmr.~m-..,e os ~cw- cidade de Belém, capital do I qtHm .n'l.B,r,·r~J.s . Jun101•. Art~r 
0G97Gl, I~ C:-$ 600,00; o Sr. Jo- mstas dan _soCledad.,e . C I A Estado do Pará; para diretor-! VHlent~" I el~~e~ra, Jo~e ~:n~ 
sé Odaii· da Fonseca Benja- -. ?0IJ'P~ :hia ~ Indu~~nal ~o vice-presidente - Eduardo Antune.., f~._,. tms, E~t~e~~.os 
min, ofereceu pela Camioneta I Al~~-Pa .em A:~~emblei~ Geral Antônio Valente Teixeira, i:= Com,ércw e Adn~1~' 8 '·,a-
0b.evrolet 'l'P /10,1 -- 1956, mo- ?.rrlmárl~i ;mcJalm.,entv, .~e_ndo português, snlteire, contador, j ({UO Ltda., n:-_ste. ato rt.PIE" 11; 1~: 
tor T-1U4.!'IB chassi 5510ô2 .. F "1do COllo.dada, p._la~ a.,sma- res ·d·>ctee domicll'"'UO nn cida- 1 tada pelo ac_wms:a ~ulf En 
NCr$ 500,00 'e o Sr. Antõni~ tma~ , .. apostas n~ _uy:0 d~ ele 

1d~ Beiém, capi~l doa. Esta- 1 ch~e~ e r;;:Jan Imt~.st~m f e Uo
Pinlloire LnYoura, of~receu «P~e- eu;~a de Ac,wm~.us», ~ do do Pará; para diretor- José 1 1~~rcw ~;A, ne.-te a.o_ it'e
pelo lote dos veículos NCr$ ~X:tstên~m ~e ' ~ume~o- lega~ Joaquim ~1artins, português, I ~-~sentact~ p~r .seu~ dlret~-
5.300,0(} (cinco mH e trezentol:l foi Jlr ... cedJda .a ele.ça.o } ·J I casado, comerciante, residen-, r e~ Antôn.o, • ernan~es Tel
crnzeiros novos), sendo por ~rosJ~:nte ~a As~e.m~~ém ue: te e domiciiado na cidade de ~emt e Jose Jo&qmm Ma.r-· 
unidade os seguintes preçoG: ll ~1• Lu~..,0 srdo ,f"C?lmdo, P~t 

1 
Belém, capítul do Estado ·do tms. 

•)C i:ill evro e L J, u .... , ·o P.~rno•ld"'o Te!· '"'ra o aro., para mre or- n.D omo Confere com a ata OJ'iginal o d'' Ch , 1 t To;:· 19.-, 1 adamac<:.Q, o auomsta Anto- ~l) .~ - 1. t , tA • I 
Y1' ,L .. , Q(}986lT-1?. } . IH L e Uk '[/~., Xvl ' F • 1, . ,. ·~' b ., o , ,no,th ~, o, .. , c 1 as s L nual a nó, ag,.ade~ .• a i •di- . er:o.anaes. t~D,eJ.,,, rast,el- transcrita .no livro própt'io . 
3-53AOfi9ibl, NCr$ 300.00; Ca- '1

, / i .-; ' - ue~ " _r: r·o nattu·al1znd0, casado, CO- I 
minhão Internacional NV-184- caç<L? d~. se~ nom.e, conv~d~u I mercia.nte, residente e domi- Eduardo Antônio V alento 
AC/8l,_ lH6_?, moto~· U~04Ng2So0, 0 aClo~~~~ai :-d-~at~~ A~~0~7,~ ! ciii~do na eidade de Belém, I Teixeira 
chass1 49n4: Carnmhao inter- Va~entv 1 e.xona P';'-,!'8 .~ ... c• ~ : eapJtal do Estado do Pará; I Apresentncla nesta data na-
~ ·. l N\T 1··· '<~M/"' l""? larmr os trabalho:; . t:<.m segu;- . _ .. ··J ,. . " ., nucwna -l:í .. , /."! ~ '· <Ju~, da foi po·· ·~·e l'd· ao'" P '" ' prraldireto r· - vvalt"'r Har- . a aVfh liH}aoe arqunamento. 

motor ll0644RLFIRNII chassi Q 't , ' ··et'"1' , 
1 0 

" 
1
, ... ·: co.urt-Pa!m~J', casad; norte- 'I , . 

!925 e Caminhão Internacio- ~en es -~ ea, a r.e convocaya~ 1 . .· ;;.. . . . • , , . Apontauo no Protocolo Lt-
1 RB 96 à "eumao "In curso P"blJC·~ - ., amenc .... no, ongenheno de mi- vro nl' 1 "'s ''ls "0 ~n" o nr na l 2 n:1 o t o r L • u ' •• " • • 1 • l · 'l' 1 · , c. ' · r ., ~'"' • V ~10!'' ; g "' ' . - · NC ·"' l do, nos prazos estabe!echioe , n~~· resu en~_e e t on:l.lcl_tac o na I de ordem 477. . 

-. - !'1?21~. , ."n:ssl l~.), ; r,: I .em Lei, no "Diário Ofici>:th> do ~wade do Rw de Janeu·o, Es-
3.000,~0, ,G,'~rmon~ ta . c,~evr~l~L' 'l'erritó:;io Federal do Amapá i tado daGu~n~tbara. D~ acôr- Averbada à . margem da 
~B/l~f· jil/()62~Fnr~~ .. l-~i;~n: ! e no jarnal "A Voz Católica•. l-do c.~m ctectsao a,~ot~a~ po1· inscrição primitiva re~istroda 
~ .w.s ... 05 1 . , • "')<~ ~ t · -~'l cte circuiação na Gidade de I oca~wo da con~tlt!-nçao da sob o m . de ~>rtlem 164, cujo 
L lCK- Up tWlU}N~C J.l /3o0 ') OISo~. j l\facapn assim rcctio'ldo . : SoClecjade, os ílClOntSÜJ.B pre- rerri~trG to i feito no dia 3- ue 
t; ~'rn mo o r 1 rs 7 O O e · ' ' " · t 1 1·1, t · "' ~ · l">-:Jr u ,.., t· ÍC Tf'/l' q.:' • «Compo nhia Industrial d o ' l:len es <e lueramm que ·a e 1 mêlio de Hl65. 

JC , . p l.:r ·~-. J, l:-;:,4, mo- j Amapá - - Assembléia Geral r à implll.n~ação de projeto in- , 
tnr 004.60321•:}5 chuss1 10224- : o··ct1·,. ·r·'a Co, 'da n ·i dust•·ial da emptl'sa os di- Arquivada sob u nr de orQ 
0 2r."G9 NC'r$ 'íOO oo Comis~ão I 1 ' 1a ! - .) · 

1' v, mo h ,s ' · " ' o o · 
r .o ~. • J ' • • • senhores acionistas P" ra em 1retores perceberão, a título dem 1/ S. 
comndel'OU vencedor o Sr. I A ll'. G n"•l o~ r f.. • i de remuneração e em cará-
Autônio Pinheiro Lavoura r>sse~) ew. lli1i. rc.mcrria, : · · • . · Maza!!ii.O 02 dü mar~'n ds 

'1 a r eahzer-Ee no dHi 1!.J do cor-· ter s1mbóllco, a q,ulDha de v • y 

que ee , iuteresso~ p~lo lote I reate e~ ·•osaa sede ~ocial ! NCrS 1,00 (um cruzetro nôvo) 11968. 
dos velculos CUJ'' dlreron,.,a I • '· " ' •·· d E · 1 • , d ' NC··Q ' , .... ~ v y na Vila àe Jarilândia, Muni- ~ ea _a um. 'm segmaa, toram ' Paulino de Carvalho Fôla 

e . lOd 300,oto d , ~J.el noss dna I eipio cte Maza•.rão nec,;te Ter- i eleltos os membros dl} Con-~ O" Re<r G"r' l '".'om""c·a venua o au omov"' w an b • , Ih F ' 1 f' · L o· " ,~ . "' '"' 
Ch I v .d" n l.'itório deliberarem sôbre a . se o lsca, que lcou assuo M·•zEurão 

etvrú ct, o re~end?. ~dropoà- siwuin'te mü.téria· a) contas : constituído : vara membro:; I l ' · '"' • 

m·n e, em car·tt:l. mgl a I. t~. dP. d ·1 ; ,;, , :- b 1' ' . efetivos - Guilherme de • 
ComisRão. promete cobrir es-1 a os · J a ~Hn.s.raç,w!. v. an- i - 1 
sa diferença, pertl.lzendo ::ts-j ço ger~l, (.emonstraçao da. de ~o~rza Ca~tr~ Carà~so, : • }., . 
' im um tota, de N ('r$ 5 GAo 00 cont:?. (:e Lucros e Perdas, bra:nhmo, casa(Jo, 1e.zendeu·o, CIA - Compan .. Ia 
(ci.n'co ~il e • seisc~'r;.tos. "c{.u- l'e1erentes ao e~ercícl.o soGial Nicolau .c~uz Soares da Co~-~ índustrial do Amapá 
zeil·cs novos). Nadv. mais h a- enceu:ulo em 31 de dezern~ t~. bt·asllel_~·o, ~a~ado, bane~- ,. 
Vf.JU<io a t;·atar eu, , Wa!ter bro d~ 1966, ~~~st~ptes :), do r10.,,e Femao. F~~Ia Fle:m,n R1-\ Ata d~ _A~ser~~l~:~ Geral 
Batista N ery Secretário da Relat?rio da 'Duetm,_o. e I aro- b~1. o, , brastlen o, ?as" do, E:-:-traordmar.la r ealLar.àa no 
presente corr:{i!Jsão lavrei es- c~r. ~o 9onselho. F1scal : ~) oa.out~t~~o, todos r_es1~entes 1 d!a 1~ àG n;es de Abril do 
ta ala one assino juntamente e..o1ç~o nos memews ~a Dt- e d?nnc1lla~os na -~ldaoe de. ano a e 1961. 
com 0 'sí-. Presidente Membros 1 ~·etm·~-:i e do Conselho ~1~ca.l, e Bel!~fil, cupltal do .l':stado do l 
e áemai"' Connol·re~tes Hxa.çao de seus honoranos: (c Para; pa.ra membros suphm-1 1 .As H (Quatorze) horas dG 

"' · " · o quo ocot·rer. J arilândia, 6 de tes - Cláudio Ruben Fiuza l diu. !9 (dezenov e) do mês de 
abril elA 1967. a) José Joaquim de Mello Ma.t·tius, bmsileit·o,\ abril 'do uno de Hlll7 (mil no-Adú!varo Alven Gavalcanti PreRidente Martins Júnior, diretor-presi- casado, corl.'etor de fundos 1 vecentos e sessenta e sete} 

Jorge NossH 
Membl'O 

W:üd<1miro Demóstenes 
Ribeiro - Membro 

Antônio Pinheiro Lavou!'a 
Proponente 

José Odair Fonseca Benjamin 
Pr·oponente 

Antônio Rodrigues Filho 
Proponente 

,!lente e Eduardo Antônio 'I'ei- públicos, Cláudio de 8uuza, ua sede social, na ·Vila de· 
I xeii·a, dit·etor-Iinanceíro» . Te .. n- 1

1 Forte, brasileiro, casado, ban-I Jarilandia, Município de Ma
do sido, por proposta da acio-. càrio, e Fernando Galves l\{o·! zagão, 'l'erritório Fedenü do 
ni5ta Roli Erichsen, aceita por .

1 

r.eil·a, ln·asileiro, casado, !ld-! Amapá, reuniram-se úS n.cio 
unanimidade dos preEentes, vogado, todos residentes e nis toH da oociedarte CIA -
dispensada a leitura dos do-

1 
domiciliados na cidade de Comparíhia Indus!l'lal do 

cumentos referidos ne. edital i Belém, capital do Estado do /,mapií, em Assembt•éia Qe. 
d? ccnvocaç~o, ~m de~orrên- i ~at·á, par~ · cad~ e?nselheiro ral Extrao.nli~ária. In!Gif:'J
Cla da , pu_ull.caçao fe!ta, na 

1
. fi~?alJ•ecem-elmto I1xaram os mente, tena o s1do constatada, 

form a C!a LeJ, foram o balou- ac!Ofli~tu.s presen~es os hono· pelas assinaturas apostas no 
ço geral e a demoustmçi\o da! rãrioa de NO r$ 5,00 (cinco livro «PresenÇa de Acionis-

1 

conta de Lucros e PE-rdas i cruzeiros novos) por sessão taa», a existência de númer:o 
relativ-os ao exercício social i de que pnctieipem. Nada mais legal, Ioi procedida à eleição 
encerrado em 31 de dez em- 1 havendo a tratar, foi coloea- do pi·esideute da Assembléia 
bro de Hl86, assim como o ! dn a ·pala vra à disposiçP.0 Geral, tendo sido esc.olhido, 
correspondente Relatório da : dos acionista5 que desejas -. por. aclamação, o acionis ta 

. Dir etoria e o Parece~: do j ~em utiliza-la ,' e como ne- Antônio Fernandes Teixeira, 
Cons&lho Fisca.l coloct<dos em nhum dêlQS a solicifasse, foi o qu al, após agrade:::er a in -

1 dif:.cnssã.o, e como nenhum ·pelo presidente suspensa a dicação do seu nome, convi-



\ 
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dou o acionista Eduardo An- . se, por dcliberaqao da Dire-I Art. 10° - Não serú. ao acio- 1 vo imobilizado cta Sociedadt-, 
tõnio Valente Teixeira para· toria, a outras ativl clades nistn permitido ceder e traos- ll. todos os acionistas serão 
Rcct·ots.riar os trabalhos. Em, indn;:;trinis, comerciais, agri- ferlt·, a qualquer !.itulo, ações distribuídas, CDDlO benilica-
seguida, foi per êste lido aoa · colas e extrativas. ordinárias a terceiros ou a cpão, ações novae, da mes:r~m 
pt·esentes o edital fi e couvo- ~ . outros acionistas, sem q~1 e categoria das já por iHes pos-
caçáo à reun!ãG em curso,:. Art_. 4" Por deetcil.o da Di- sejam antes oierecida3, pre- suídas, e proporcionalmente 
publicada n?• forma da Lei, : ret~~1a , pode~áo ser ~stu}Je- fercncialmente c através da à quai1tüladc dos~!\s . 
uo «Diário Oficial» elo 'l'er ri- 1 !ec1aos e ext1ntos escritóriOs, Diretoria a t(ldos os titulares 
tó:iu Federal dn Amapá c no 1: dép.ositos, filiP...i_s, agências. de ações' oràin~rias, obedeci- 1 Ar~. _13° ,- As açõ~s pi'efe-
jornal «A Voz Católica~>, de a:~az_éns e fáb n cas da. So- do critério pi·oporcio::wl. .. - ~·encHli_s somente poaer~o ~~r 
circulação e m Macapá, aosim ~rea.aae_ el!l qu11:lque1· parte su.bscr:tas por pellGoas JU~ltli-
!'edigido: «Companhia l nd us- ~?. temtórw nacwcal e .rora § 1° - O preço da cesslo c~s que,_ ~a forma da. legi~la-
t rial do Amapá _ Assembléia <l~ie. e t1·ansrerêoüüt de cado. ação cao aplica:rel, .t_?nl:am stdo 
Geral Ext"aordinária _ Con- . _ ordinária da Sociedade uão pela Snpermi<mom.lcia do De-
vlàamos" 0~ senllores'acionis-

1 
Art. ~o ~ pra~o de d~~raçao poderá exceder: scnvolvimento . da AmazôJ?-i_a 

tas para, em Assembléia Ge- U t Soc_eda,le é mJetern,Inauo. , . ~ ... (:~UDAM) conr:.lderadas han: h-
rnl Ext.rao;:diná1·ia, o roalizar-J 1) a .~m\~tla raouhan.te da ta;.tas a aplicar recursos Ii-
se no dia 10 do corrente à~; C"pítulo !f . IDl}lt_lp,Icnçao por 6 (seis). dí!. nan:Jeiros de~luzidos de seu 
14 hora~ . na sede S ~lciàl,' JJa: ~ '" me?ta dos lucros l}qmdos I impôsto de rent!a. 
v·1 d J ··tã. M · ; · J v8.!)ital e Ar.ões obltdos por cada fl.ÇiiO nc.>s 1 a e ; u c :_~1~ · I, ~n.tc.I:w 1 • t ·dois (2) exe~·ci::ios sociais § 1°- A emissão dé ações 
de .Ma~agao,_ n~sta 'I er~tlói !O, ~ Art. fi". _ Tem a Socied2- l imediatamente anteriores ao preferenciais será efetivada 
~ fJru ne_ dell?erat'~m. sobre 0 I de o capital autorizado de! em QUe a cessão e tr·:mufe- por deliberação tla Diratoria, 
·:~gumte~ - '! li) _ .fe.fuuua ri os j NCr$ 1.0lJO.OOú,OO ( llLUlt milhão 1~ rência fôr feita, na torma pre~edida de Au Jiência d0 
Lstat.ut.u.., -:.? . .?;a 6· b) 0 q~~~ I do cruzeil·os novos) represen- dos a<leentoG contábeis da GomJelllo Fiscal; 
o~on2! · Ja!Itandla_. 6 _de ab

1
111 ta do por 2i:O.OOO (duze!:lt.os e ! Sociedade , ou 

~-v :~o~, (a), ~J o~~ • J?a~u.I~ l cinqüenta Ioil) ur;ões o!·diná- 1 . . 
A~rtms Jm~.1~1:1 d .. thO\ -Pl es.-- ~ rigs totaluentc subscri tas e I 2) a quantia ~e.pi'ese!1tatl':'a 
d~nte, e Edu, rdo Antomo. re l'z·>da" c -50 000 rsa•ecen- . do valo .i' cont2bil de caaa 
Ve leate 'Pe'xe ira d'retor I a .• (L "' { • ' v• ; l d tl. . · _, , »~ ' ' • • 1 : tas e cinqüenta mil ) ações i Uf!!U. do as, c_alcula a ao , ._r. 

§ zo - Aos acionistas da 
Socicrial.!e não seHl. assegu
i·auo direito de preferência. à 
subscrições de ações prefe
renciais; fln~_nccuo . Ap~i!, por solicl- pt·Afei·o••ei >is da valor nomi- . mmo do mcs dv calenda rlo 

tn.çuo do . p~es:?,ente, for·~m nal de"'" N-'C;s 1.00 (hum cru- I que preceder em que a ces-
p~lo sec;·emn o 1WOS Uúi:l acw- Z" . .,.0 nôvo) 0,111 a 1 s~o e tra.nsfe!'ência fôr feita, ~ 3°- A inter,r.ãlização ~as 
msta~ pt·eeente a «Proposta ~L ' • · . 1 no caso de êste valor ser açoes p~eferenci~ts subsOI'Itaf3 
tla D1ret0t'ia» ~~ o «~arecot· P;m1gt·afo único- As &çõe:;; I superior ao rrsulh~nte do ül'lr~ fm!a de acortl<> _com ~ 
do Co_nselho hsc~l>> sobre; as ordinárias e ~:~s tll;õcs pt·efe-1 cálculo r efer ido no inciso 1 legtsluçaa federnl. de mcentt-
maténas que l~avu;m mot;y~- rcncit.is 1;e1·ão 6empt•e nomi- : (um) llêt>tc parágrafo; v?s ~o dcscnv?!VImeuto. e_co-
do a cuJ.nocaçao du. reum:w ua.tivas. · normco da r egmo amazouwa. 
em cu!'so e assim redigidos: 1 I § 2" - As questões rala- . 
«Pr r. posta da diretoria- Se- Art. 7°. - As açõi:S serão ciouadas com a cessão e Capítulo 1JI 
nhorc~s Acionista:.: o desen- ~~presentadus, até u emiss!l.o transferência de ações ordi-

Administração volvlmento Llos negócíoo so- é e · títulos definitivos, por 

1

, nál'ias não diseiplinadas pe-
c!ais, na atual etapa de im- cauteltts . los fll'esentes Estatutos seriío 
plantação de nossa i'ábricR " _ . delliáidas pela Dü·etol'ia; Art. 14 - A Socieds.de será 
(i e beneficiamento de costa- Art. 8". - Os tltulos aef1- adminislrauu por umo. Direto-
l.!hn-do-P[H'&, oxtgo r.e3t:.m nitivos e 0 3 títnlos provisórios § 3° - Poderá o aclm~lsta rf.a composta de :>.ló 6 (sei s) 
adotadrts várias ru·edida~ de poner·ão se! siLnples ou múl- livremente ceder e transler·~r membros, acionistas ou niw 
natureza atlminlt>trativu. fi mm- ti p1c.s. suas ~çõ~s ordinárias _se os e r esideptes no Pa~s, s~ndo 1 
ceirtt como sejam: 3) tran"- . . dema1s t1tutares de aço3s Ol'- (um) ou·etor-pres1den,e, 2 
form;ção da sociedade e~n § 1o. -: D.ots d1~·et?res, so~- dinórw.s msnlfes tr.rP:n s_ua íáois) dir~to~es-vice-p~eFi.den-
dc ·capi!al a.utM:zado; b) fi>: a - do ~1m ?e!~::; o lJ1re~or t~:e~ll~ apronQão e. essa ope~acao, Í Les, e ate .') (t:ês) dtret~res 
<.:il.o ao capite.l autorizado em ~~~~~ •. as;mar~o ~ 0~ ;.~.ul_o:s em do!.:u<nento com tn•mtts t;eru d.encmJnaça.o e~;pecffica. 
NCr~< 1 000 000 GO (um IUl''h" a._f.n,hvos e os p1 ov,só. l0!:', I reconhecidas. . . . . 

... . . . • ' a ll .. ParaO'l.'IÜO úmco - Os d!-
tl~ 

1 
cn:zeH·o~ novos}, ~ep :·e- • § 2°. -:- ~ pedido d ~& qua!- Art. u o - As ações prefe:- retore :s~ em reuniiio especial, , 

~e ':!ad :? po1 25~.0~0 ~duzen~t~.a, quer _aciOmsta. serão pela Ll!- 1 fel'eEcia ls é ll8seg. muda pt•io- distribuiriío entre si as atri
e" c!nquent~ .m1l) açoe~ .o ~ tJJ - rewl'la ~ran ~f0l.'mado8 . seus ! l'iclade no recebimento de buições .e os smT!ços de 
na;~~s00tat(ad~lCn te rea11zau~s, títulos suoples em tttu:o:; I di\·iàeudos anuais, fix '<ls e administração da Sociedade. 
o .. _,o i o . se.ac~ntas "· ?m- jmúltiplos, Cru êstes naqueles; 1 nilo-cumulativos, calculados 
q_u-:n-a IDJ!) uçoes . P!~•ei en- i em 8% (oito por cento) sõbre Art 15 - Sel'fío os direto-
Ci,f!-JE,_ parte~ das quais Ja subs; J f: '!o ,. :- I seu valor nominaL refi eleitr,s para uma ge:.tão 
cntas, c) ; ~formu~ayào totaq s ... : -: Cor.crao por. conta I de 1 (um) ano, podenclo ser 
dos e:;tatLhOs .s?cJau; sen!ir. I do ~cwn!.sta i~tl::res~a~o na 

1

. Parágraio único - t\s l t·eeleitol:l. 
proposta a segumte reCiaçuu: na :~a!lstormar,ão_ re~enda ~o avõcs proferencio.ls poderão 

R~"' l\. muros; "OCfAJS ·r parhgmfo . 'lOtftrlOr ,_ .asstm I Sei' resgatadas pela Societla.. Parárrrafo único - Os dir~-
·''" l ,. 1 · ' c co~11o na traolfer-enc;a de 1 de. tores !.:>deverão tomur posr:.e 

Capítulo I aço0FJ, as dospesus corr?SPO_!l· I dentro de iO (vinte) dias após 
• deut~s ao "custo d~ .. ~~~recç!~o 1 At~t. 12° - Em .. ca~o ~~ au- 0 da realização dv. As:;cmbléia 

DGnominação, /Sede, Foro, d~ c .. da ll;JV~ Cflrt, fH,G\!10 pda l ~eoco. d~ capl tv.l uOCJcl, em Geral oue . os tiver eleito, 
~ Du·etona utilizado er12 qual- , uecorrcmaa : sendo dÕsso ato lavrado têr-

Objoto e Dur:!çao quer daquelas operaçoes; 1 a) cl_e utilizaç.ã~ de rasc•rras 1 mo no lino c10 «1\.tas do 
Art. 1o CIA-Co.mpanhia In- ~. 0 N " . .. 1 e(o_u tu::~dos lewm. o~ cstu.tu- Reuniões da Diretoria» . 

• . , ú ~ •· • . • , , § .,. · - 1 os o (c1nco) mas tul'IOS, serão <1Istn:.;md.oG, co-
oustdcd do Aru,pa e r:.ocicd<J- que nrece(]a~em o da rfializa 1 b · o· - - 0 
de unônim_a e tem suas a ti vi- . ção dii A!l~~illbléia Ge;ai- ~ ~.;o vDhlC~~t~o.'· ~çoed·s no~a~ Art. 16 - hservar~o o 
d·u'l es reo·1c.,~ pela" disposi- ~ u· . . ct·'cl (.os propn e "no~ e ttçoes procedimento estt>.bolecido no õ J ~ ' ;."'; u <:ó l' ., . • . lrctorla não aceJtará p~ \ os ordinárias, proporcionalmente p:J.rágrefo t~nioo dõste artígo, 
~.e~, 1~t>'1 · ~Eap~~ávcJs e pelos de tt·ans1<>rrnação d~ tlttl!OS, à quantidade uestus; 8. Diretoria decirlirá sôb1·e tô-
prc.,.,n ,es s.aLUtos. aRsim como de transferência das as questões relativas a 

Art. 2° A Sociedilde tem . de ações; b) de utilizeção de lucros preenchimento de cargos, om 
sctle na Vila de J ar·ilândia, § 5o J 8 açõ"s ordin~ ·'a que tenham sido, a q:.1alqn~r easo de impedimento, ansên
r~~U!Jicípio de Mazagão, Terrl- não p~de~1:10 s;r Gonver~!J~ título, re~idoF> _por deei~ãu ?a cia ou v~ga, ~'Sta.beleei~o que 
to l'!o Federal do Amapá, r I em a ,ões "rtü 'reneia' Assambléia g_:3ra.1 Ül~di~fma, o cm·go ao dlreto,r-p~es1de~te 
seu Ww ó a da Coruarea de ,~ n, t: ' : e .s, nem e, em coilsequencia, nao mte- I será, na oeorrênma de qums-
Muzagão, Território Federal ._.,tu.:; naq ub!as. grem rN<ervas e/ou fuuào~ quer dessas hipóteses, sem-
do Amapá. At-t. go _ Nas deliberações legdiS ou . estp.tut!ir!os, a pe-~ pre exer?ido po1: um dos di-. . I da Assembléia Geral: nas oa tli l11ares de uçoes retnres-v1ce-pres!doutes, ou, 
W Al't. go O obJetivo da Sacie· ordinárins 1'ecobe!'fll\ como . ua falta destes,· por outl'o 
dade é o aproveitamento in- a) cada a1;:lo ordinária àá ltcniricação, ações novas, pro- dii·etor, conforme fôr deter-
dustrin l em tôdas as moda - direito a 1 (um) voto; -porciouaJmente à quantidade min:J.do pe!J. Dil·etoria na 
Hdades, de sementes oleagi- já· pos~nhlu ; reunião de que trata o pará-
nosas, _e sua comerci!iliza:iãO, b) os titulares de ações grafo único do artigo 1-l 
ioe~uslve expediente c impoi'- prel:ercnciaid r:.áo têm direiiu c) de correção monetária tquatorze) rlos presentes Es-
taçuo, podondo ainda dedit::Jl'· a yoto. dos valôres coulábeis úo ali- tatutos . 
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Parágrafo únioe - Em easo I das com as operações nor- Art. 28° - . O exercíGio so-1 qúando vigorar preceito I e-
de vaga de qualquer d0s c:ar- mais alcançadas . pelo objeto cial termina. n0 tlia :n (trinta j gel disciplina!!or da partíci
gos da Direto1·ia, deverá ef3ta social e estabele21dos por e. uro) de dezembro de .cada pa~ão dos empi·egd.os nos Ju-
l~go €onvocar, salvo se falta-. pl'!lzo ·Superior a B (seis) me- ano civil, ocasião em. quê, cros das empr~sas. , 
.rem menos de 120 (cento e vin- : seB; segundo as preseriçõea legais! 1 (Continua no próximo número) . 
te) dias para 6 da reall~açfl.o da I _ . os presentes Estatuto& e as . 
Assembléia Geral OrdiElcSrla, 3) nomeaçao «e procurado- boas :D:ormas contábeis, será I Comissão d.& Inquérito 
os acionistas da Secieda~la 1 r~s <•ad nego tia~> e «S.d iu.di- procedtdo ao levantamGilto Admiu=strativo 
para elegcn·em diretar· para o Cla>>. do balaiJ.QO ger.-al da Socimda- . ~ . e 
cargo provisoriamente o0upa-

0 
• de para apuração dos resul- Portaria n 61/68-GAB 

do. · Art. 20_ - Para ~~ranti~ de tados econômic.o-financeiroo l:'ORTARTA 
s~a gestao, cada d1.etor ... au- do período social então CilOll- Nr. 01/68-CIA 

Art. 17o - Balvo se com a : c1onará, an~es de sua pos~e. 'j cluldo o Presidente da Comissão 
expressa e unânima autoriz&- i 1.000 (um unl~ ações ~a Soc1~- · de Inquérito Administrativo, 
ção da Diretoria, é vedado a I dade, própnas ou alheias. designada pela Portaria Go-
qnalquer diretor, sob pena de 1 ~r;sa cauç&~ somente s~rá I Art. 21l~ .-_Dos lucros Hqui-, vernamental no 61/68-GAB, de 
r~spo11s&bilidade pesseal e: llberaçl.a apos a aprovac;ao, doa ver1hcaaos ao e.n?arra.- 126 de janeiro de 1968, usando 
cle Ji)erda do eargo que ocupa, i pela Assembléia Gern.l, dos ~ento -<lf!_ ca.da ex~rc1c10 SQ- , das atribuições que lhes são 
a utilização da denominação : atos ~ das contas por ela e~a,l serao deduzidos, pela •

1 

conferidas pelo parágrafo 2o, 
da sociedado para atos, de ! garantidos. ordem: do Art. 219, da Lei n° 1.711, 
qualquer natureza, tais ooml!l '! " o · _ • de ~8 de outubro de 1952, etc., 
a prestaQão de fian~as, abo- A. t. 2~ - Cada di~e!~r a) 5% (cmco por aento) para ... R E s o f.. v E : 
nos avais e o'utres de mero percebera a remunetavao a Hestilrva Legal, até alcançar . · . . _ 
• '~ , t h 1 mensal estabelecida pela As- a 2oo' (vinte por cento) do Designar Expedito Pmheuo 
,.avol, sampJre que es ran os bl.. G l' o d. · 10 dos Santos ocupante do cargo 
ap oujeto social. li>em em . era I' mária. capital coei&!; de .Assiste~te Comercial nível 

Capítulo IV b) 4% (quatro pGr cento) 12-A,do Quadro de Funcion~rios 
Art. 18° - As decisões da Assembléia G·eral pura 0 Fundo de partiaipa~ão Públicos do Govêrno dêste 

Diretoria, 11essalvadas· as ex- dos Empregados noa Lucros Território, lotado no Serviço 
ceciões previstas no~ presan- Art. 22o _ A Assembléia da Sociedade; de Geografia e 'Estatística, pa-
tes Est~tu~os, serã0 tomadas Ger.al da Sociedade reunir-se-á ra servir como Secretário da 
por mawrw de _votos de St:lu.s ordinàriamente no d.ecorrer · c) 6% (seis per cento) ·para alud}da C~~is~ão. . 
membros e· rGglst~ado.p.o h- dGs 4 (quatro) PI'im~iros me- o Fundo. dE; Assistência SQciall D~-se CienCia, Cumpra-se e 
vr_o, de ~Atas de Kcumoes da 1 ses subseqüentes ao ao tér- a0a Emprega.doe da Socie- publique-se . 
Du etorm». mino do exHrcfe!o social, e dade; Loure~ço Tavares, de ;A.lJ?eida 

A rc-res nt - ( extL·aordinàr·iamenle sempre I Preside~te da ~~mlss~o de 
Art. 190 - - l' e açao I que os il1!tel'êsses sociais o d) a quantia correspondente Inquénto Admmlstrativo ativa ou passiva, judicial e 1 

extra-J·mlicial da ~Sociedade, extgtrem. a S% {oito por centu) do va- j o· . _ ..! 1, c· 
. _ 'lor nominal das ec;ões prefe- 1 tvtsao ~:~e erras e 6-

compete, indistinta e cumu- Art. .23° - As del!be~a~oes renciais, . P<H'a constituir 0 ! tonizaçã_o 
!ativamente, a 2 (dois) 'ài- da As:sembléia Ge:al,_ 1essal- Fundo para Pagamantlíl de · SEÇAO DE TERRAS 
retorcs. va~cs os caso~ ptev1stos ~m Dividendos às Ações Pre- \ E D I T A L 

§ .1o - Nc·cessitam p a r n ~el, serão tomadas por mal:_O· fereuciais. ; De ordem do Senhor Dii·e-
t\Ua validade, ~ia expressa ria absolu.ta de votos, ' nao r i tor da Divisão de 'l'erras e 
autoriZ!i<;ãe da Assembléia. computadíil!! os em bran.~o- § 1° - O saldo q~E~ rema-i Colonização, torno público que .• 
Get'al, os seguintes atos: Art. ?4° - Comporao a. n~scer após e.s deduções re-~· José Bernardino de Sena, 

Mesa Diretor~ dos trabalhos 1 feridas nesttl artigG ficará à brasileiro, solteiro. residente 
l) aq:.lisição, alienação e da Assemli.léta. Geral, 9.uer se: dispo&ição da Assembléia Ge- e domiciliado nesta cidade 

disposição de bens imóveis; trate _?e reu~Jão. de titulares ; ral para as ap!icaçõos que, ! de Macapá, capital do Terri
de _ açoes ordmát'la~, quer de . face a propG'ilta da Diretoria, i tório Federal do Amapá,!-' re-

2) aquisição de má quinas, açoe~- prefe_rci!clms, o.u • cle I e ou vi do o Conselho Fiscal, 1 quereu nos têrmos Ç.o artigo 
equipamentos, veículos e em- reun!ao CODJUO~a, o direLor-, julgar de ioterêsse para 11 1 Ulil e seus §§ e § Unico do 
barçaç:ões, Bftmpre que em presld~n~e ela floc!edade! q~Ie \Sociedade; I artigo 203, todos do Decreto-
valor superior a NCr$ 20.000,00 a pres1d1râ, a 1 (um) acroms- '! , , Lei nr. 9.760, de 5 de setem-
(viote mil cruzeh·os novoil); ta por _êle convidado,· para § 2o _ A distribuição da : bro de 1946, Licença de Ocu-

3) alienação. e dispo'sição secretar1~r os trabalhos d~ Í quantia correspondente à pação de um lote de terras 
de máquinas, equipamentos, Assemble.Ia Geral um dos dt- dedução de que tra'a a letra devolutas, situado na região 
veículos e embarca(Jõcs; retores-v1ce-presidcnte, e na I ub» dês te artigo será: ; do Lago Piry, município de 

4) aquisiç,l~-~. alienação e 
disposição 4le ações, cotas 0u 
pavtes do capital de outras 
so~ietlndes, e qualquer, dlge, 
qualsquer investimentos, pú
blicos ou privados, salvo os 
compulsól'íos p0r Lei; 

falt_a dõ_stes, quaisquer dos do- 1 Maca pá, abrangendo uma área 
ma.Is diretores. 1) geral o dirsta, temados ·de 12 hectares, ressalvados 

t::apítelo V em oonsidornção, para cada os terrenos de marinha por-
Conselho Fiseal tmpregMo, a antiguidade no. I ventura existentes, distando 

. Art. 25° _ o Conselho Fis'- ~mprêg;o 1t1 a remll:neraç~o da . linha_ divisóri~ do terr~
cal da Sgciedade é composto percebtdíi ao térmmo <.o, tór~o ~acwnal mats de 3~0 qt~I-
de 3 (três) membros eretivos exer!fcto social; ~ lô~netros, qt:e o. .s~p.lwan.e 
e d~ 3 (três) suplentes, a:cio- . prete~de par~ à11;1 I~ICJO. !los 
nistas ou não e residentes no 2) efettv:ada. em 2 (duas) i trabalhos da mdu~tna · ag~wo-

5) contratos, ajustas, acõr- Pa!s, eleitos anualmente pela. parcelas tgmus, mens.ais. e la. As terras por .ele ~let~ea
dos e compromissEJs, de qual- Assembléia Geral Ordinária, suc"ssivas, sendo~. pruuetra. d~s têm. a~ s~gumtes mdwa
quer natureza, que impliquem e tem as atribuições conferi- dt>ntro de 20 (trmta) Jlus, \ çoes e limites.- Faz frente " 
om responsabilichtde l'inan<'ei- cdas pela legislação aplicá- con!ados àa data da Assem-1 (NE} para o .lote ocupado P?r 
<'a, atual ou remota, para a vel. bléia Geral Ordinária que. d~- 'i F~r~ando Trmdade, pelo laao 
Sociedade, exceto OB reli ti- A t o _ U d . liberar sôbre a su~ distrib UI~ 1 direito (SE) corp. terras oc~-
vos às operações normais r· 2~ .. m os mem- ção· 1,padas por Jose de Souza RI-
alcançadas pelo objeto s·oci:.l.l; ~.:os are ti; os d~ Conselho ' . , . I beiro; pelo lado esquerdo (NO J 

r1scal ~,o r.espectlvo suplan- 3) assegurada somente as I com terras ocupadas por Má-
§ 2o - Necessitam para te serao elenos •. separada- pessoas que, à data do eucer- 'ria Albertina Estima Pinheiro 

sua validade, da exores:.>a e m~nte, ~elos ~~tulares do jramento do exercialo soclal,11 e Hélio Pinto Corrêa e fun-
unânime aprovação da Dlre- açoes prererenciaJs. com a Sol~iedafle mantiverem 

1 
dos (SW> com terras devolutas, 

toria, os 2eguintes atos: I A t o-o 0 · relaçã0 ·de emprê!ro; t medindo %00 metros de fl•ente r . 1..1 - s membras do ~ 
I) aquisiçüo de máquinas, Conselho Fisoal,. quando em § ao Competirá a Assem- : por GOO ditos de fu~dos. 

equipamentos, veículos <~ 1 exercício. efetivo de suas atrl- bléia Geral Ordi.oária, facto l- E, !?ara q~e ,80 ~ã~ alegue 
embarc<~~ões, r:<emnre one em 1 buições, perceberão a r@mu- !i.s sugestõeB apreGentadas ! lgnorancia, será .es.e . f?Ubll
~·alor até NCi·$ 2(J.ÕO@,CIÕ (vinte :twração fixada pela Assern- pela Dir~toria, determimu at1 i cado pela lmp~ensa Stwml e 
mil cruzeiros novos); · I bléia Gel'al qu0 os eieger, diretrizes a seguir em' cada i 1;\HXtl.rlo por trmtc. .. ~ .. 0) dias 

• . por sessão de que partici- ~xercíci<l! social pura 'a aplica- ! as po;~a~ do edihcno desta 
2) contratos. ~cardos, 8,JUS- pem. · çfio da dednção de que trata n ~ Repar.Jçao. · 

!es e comprom;sgos_. de. qual- ' Capítulo VI letra «C» dês te articr~· 

1

. Macapá, H de fevereira de 
quer natureza, que 1ruphquem . . · . · "' ' 1968. · 
úm responsabilidade. !iuauaei- Exerczc10 Somal, Balanço, § 4° - O Fundo de qué Alfredo Luiz Duarte da La-
ra, atual ou remota, para a So- : R11seí·va~. Fundos e tl·ata. a letra .. b, dêste iirtigo I Roque 
ciecladc, àe3de que relaciona- : Dividendos deixará de ser ccns.muido: Chefe da Seção da 'ferras 


	

