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Decreto no ~. de 24 de Julho de 1964 
Ano V. Número 1.113 Macapá, z.a-feira: 9 de março de 1970 

t\JOS DO f•ooE R EXECU 'fl \10 
Prefeitura Municipal de Amapá 

DECRETO-LEI N" :!20/69-PA. 

Estima a Receita e fixa a D~spesa do Municí
pio de Amapá, para o exercício financeiro de 
1970. 

O PrefeltC'l Municipal cte Amapit, ni!l uso dus atribui
ções que lhe aão con~eridas ?t~ lo item I do Artigo !l.O do 
Decreto-Lei Federal u.0 5.839, de 21 de setembrg de 194:-1, e 
t~niio am vista as normas aprovadas pela Lei l•'ederul n° 
4.320, de 17 de marçe de 1964. 

BECRETA: 

Art. 1.0 - O Orçarnentlb Geral do Munütípio de 
Amapá, Ilara o exeraício de 1970, discriminado pelos Ane
xos integrantes de&ta Lei, e elaborado de acôrdo com a 
Lei n.0 4.:lW, de 17 de março de 1964. estima a Receita em 
trezentos mil cruzeiros novos (NC;·S ~OO.OllO,OO), e flx:t a Despe
sa em igu~l importância . 

Art. 2.0 - Será a Receita realizada mediunte a arre· 
cadação d0s tributos, rendas, fuodtl!l e outras Receitas or
dinárias e extraerdinárias, na forma du Legislação em 
vigor e das especlfioavões d~ anoxo demonstt·ativo de 
fcmtes d~ rendas e fundos, de aiôrdo com o segumte dus
dobrarnento : 

Receitas Correntes 
Receita Tributária 
RecQita Patrimonial 
Receita Industrial 
Transfer6ncias Correntefl 
Receita a Di versas 
Receita tle Capital 

Alienação de Bens M. e 
Imóvel~:~ 
Transferências de Capital 
Total Geral 

149Jioo,o o 
14.5ou,oo 
8.500,00 
2.000,00 

120.000,(10 
4.600,00 

1.400,00 
149.000,00 

J49.6oo,oo 

15o.4oo,oo 
3oo . oüo,r ~ 

3oo.ooo,oo 
Artigo 3.0 - A Det1p~sa será realizad.a seg"Uíi(fô'ã 

diserirnina,ã& constante àos quadros anexos e distribuídos 
pelus unidades abaix& düwrimlnados: 
Despesas Correntes 
Despesas ele Custeiu 
'l'ransfer~ncias de A&aist. 
e previdência Social 
Despesas de Capital 
Investiment0 
- 'f0tal 
POR PROGRAMA: 
Administração 
AdmiRitl lraçllo Financeira 
Defesa ~ Segurança 
Recurso11 :--l"aturais e Agrope
Clários 
Via~ão Transporte e Comu
nicação 
ln~ústria a Comércio 
Educação e Cultura 
Saúde 
Bem-Es~ar Social 
Serviço Urbano 
Total Geral 

13o.243,98 

19.756,02 

150.000,00 
ijoe.ooo,oo 

34Jl52,oo 
17J~22,o5 

1.353,60 

25.286,16 

124.397,68 
35.6GMo 
18.148,38 
14.937,28 
12.44e,42 

15.3oo,eo 

Hi') JOO,OO 

300.000,0Cil 
300.000,00 

Artigo 4.9 - A aplicação das dotações inscrita ngs 
quadros mencionadlls no artigo 3.0 , far-se-á mediante Or
çaaent0 Analítico organ!zadotl para cada anexo, até Rt 
de dezembro do ano em curso. 

Artigo 52 - Fica o Executivo Municipal autorizado 
a abri r crédito adicional, suplementar e es peciais, no de
correr do exPrcíciu de 1970, oa forma dos artigos 7.0 e 
43.• da Lei Federal n.O 4.320, de 17 Je mer~o de 196!. 

§ 1.0 - Fazer convênio com a União para admi
nistração e cobrança dos tributos em Lei. 

Artigo ô0 - Esta Lei entmrá ell! vigor a partir de 
1.0 de janei ro de Ht70, revogadas aa disposições em con
trário. 

Gabiaete do Prefeito Municipal de Amapá, 26 de 
de:r.embr0 de J !169. 

Leonel Nascim ento 
Prefeito Munici pai 

Aprovado pelo Exce:entíssimo Senhor General Go
vernador do Território, em Resolução n•. 36/69 de deze m
bru de 1969. de acôrdo 0 com pa r-ecer o0

• 3Bf69-SAG, ialor
maçue e0 . ::i9ftJ9-SMu. 

Publicada oe::: te Departamento de Acministração aos 
vinte e seis dias do mês de dezembro de mil nC:>vecentos 
e sessenta e nove. 

Fr~ncisco José Almeida Filho 
Diretor do Departamento de Aclministração 

RESOLUÇÃO 
N.o 36/69. 

O Governador do Territó rio Federal do Amapá, na 
aonformidad e do disposto no item XIV de art. 4.0 do De
creto-Lei Federal Jt .0 5839, de ~1 rte setembr·o de 1943. 

RESOLVE: 

, Aprova1·, BOS próprios têrmos {'m que se acha redi
gido, de acôrdo com o Parece r do Serviço de Adminis
tração Geral, que passa a fazer parte integrante desta 
Resolução, o Projeto do Decreto-Lei, originúrio da Prefei
tura Municipal de Amapá, que orça a Receita fixa a Des
pesa do município p<::ra o exercício de 1970 na quantia 
de trezentos mil cruzeiros novos (NCr$ 30~.000,00) e o Pla
no j_'ilnrianual de Investimento. 

Palácio do Sententrião, em Macapá, 29 de dezembro 
de 1969. 

General Ivaahoé Gonçalves Martins 
Governador 

(Republicado com incorreções por parte da PMA) 

Divisão de ObTas 
Aprovo e Publique-se : 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martlne 
Governador 

CÓPIA AUTÊNTICA da ata da reunião para recebi
mento e julgamento de :propostas para execução de ser
viços de construção d>.' Hospital de Pedia tria. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano 
de hum ·mil novecentos e sessenta e nove, na Sa la de 
Re uniões do Palácio do G<~vêrno, si ta à A veGida F.A.B. 
nesta cidade, perante a Comissão presidida pelo Comau
dallte Lsiz Gonzaga Valte, substituto legal do senhor Se
cretário-Geral e ainda os sl,'lnhores Eogenheiro Joaquim 
de Vilhena Netto e o CapHão Francisco Medeiros de Araú
jo, compareceram os senhores Jo!!é Policar)'o de Mir.au
du. Procurndor da firma Construtora e Jroobiliár!n Fonsêca 
Ltda., .! .sé Alves Braga, representante da Cctn.strutora 
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As R~parttções Públicas [ 
'J\:n.tf.rlsls deverão remeter 
o expediente destin~do à pu- f 
blicação neste DLARIO OFJ- f 
CIAL, dtàriament~. até às 
l il,RO horas, exeeto aos sába- I 
rios quando deverão fazê-lo 
~tti! l).q 11,30 horas. 

1\ ~ reclamações per tinen
tC's à matérif. retribuída, nos 
casos de '!rros ou omif'IRões. 
deverão ser l'ormuludas por 
e"1(\T'l1.o. à Seção de Hc:>dação, 
das l1 às 13,30 horas, n0 mn
x' rno até 72 h o r as após a 
S!ilda doti órgãos oficial!'. 

EXPEDIENT E 
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CARLOS DE AN DRADE PONTES 
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Impresso nas Of_icinas da Iwprensa Olicial 

l\!ACAPA - T. F. AMAPA ' 

A S S I N 1\ T l ' 
Anual 
Semes tral 
Trimestral 
~úmero av ulsc• 

H A S 
NGr:t 
NCr$ 
NCr $ 
NCr$ 

7,HO 
3,:}0 
1,45 
0,05 

As Repartições Públicas 

I 
c~ngir-He-ão às assinaturas 
anuwis renovadas :.oté 23 de 

, fevereiro de cada ano e a" 
il.JicüH.Jas. em qualquer épocll 

~ pelos úq~ãiJs competentes. 
A fim de p0ssibilitar a 

remessa de valôres acompo.-
1 nhadcs rl<l ef'ela recimentns 
, quantn à sua aplicação. soli
: citamoB usem os interessados 
1 p!·efen~nciat meute cheque cu 
' valP. pns1a '. 
I Ot> suplemPnt<.•s àR ert: 
I ções dos oq!üos oficiais rl a 
i se fornece rã o aos e.ssinn ntf'!l 
que as soEcitat·em uo ãto s(, 
assinn.tum. 

<h originais d!.'verão ser 
,iil U togr·al':ulo~; ~~ autenticados, 
~llssai'va•JL>s . por qu.~m de di
reito, rasul'us ,. P.mendas. <<RR A SlLL\ - Este Diá rio f'fí cial é eucnntrado para IC'itu- 1 O funciO Ji ário pú!llico k· 

r a no Salão Nacional e !"~:::rnacional da Imprensa, ua 1 deoral, te r.á U~ ~e~cor. to • rle 
&"cetuadas 1111 rw.r2:. 0 ex- COOPER PRESS no Brasília inJperial Hctel.» j l O Yo· Pata faze , JUS a este 

t~nor, que serão E' Q m p r e ' 
1 
desconto, dcverl:l prov;or et;t>:~ 

a auhis, 118 ãssiaaturfls podei'- l-ara facilitar aos a:,slnan-1 . A l'im ele evitar solução I condição no ato da aRHi natu ra. 
s ·~-:io tomal', em qnr.lquel' t<•s a verihcação do prazo de , de cont!nuiàat:e no recebi- O de custo cada excmplat· 
épllca. por seis mesPs ou nm validade rte suas aRsinaturas, l mvnto dos jomni~. d t:' v~ m atrazado dos órgãos do oU
~'10 . na p!H'te supnior do enderê- os assinanteo providun.~iar a ' ciais será, no vendfl. aYulsa 

A~ ~:~.ssm aturas vencidas 

1 

ço vão impressos o número respectiva renovaçf.•, com acresc ida de Nt.::rS 0,01. ~e 
pc.. :l.er~.ú ser snsprnsuR t~em do talão de registro, o f!!ês e antecedência mínima, de ti·ín· ' t1o mesmo ano, c de N l; r $ 
a visa pri'v to . o r'1fl em que findará. ta (30) dias. 0,02. por ano decornJo. 

Unidas Ltd~, GGtúlio dos Santos Brilga, represeulante de 
Platon, Eugeahal'ia e Comércio Ltcta, a fi m de toa.afem 
parte da Tomada de Preços para n execução do& serv1ços 
de a mpliação do Hospital Geral do Macapa (consh·ução do 
Hospital de Pediatria, nesta capital). Como assistente, 
nota-se a presenoa do engenheiro AHrio Marques de 
Souza Rodrig11es, r~resentante da CONTERPA - Coas
tru(}ões, Terraplenagem e Pavimentação S/ A. P!'eeisamen-

te, às 16:00 hGras, deu-se iníeio aos trabalhos tendo-so 
examíntidn a documentação dos concorrentes observundo
se que o acolhimento da proposta de PlabQn, Engenharia 
e Coméi'Cio Ltda, fica examinada, digo, riu condicionada 
a exibiçàt) posterior da prova de capacidade técnica, pre
vista no item 4.2. - lelra «b», do Edital n.0 15/69-DO. Ini
cialmente, recebeu-se as propostas dos con<.:orren tes che
gaud0 a segui nt6l conclusão : 

C. Fonsêca Ltda. Con st. U nidas Ltda. Platon, Eng. Com . Ltda. 

Preço Prazo Preço 

499.835 ,95 519.471,00 

Do acôrdo com o quadro acill.a veriHea-se que a. 
melhor proposta apresentada foi a cla fi rma Platen, 
Engenharia e Comércio Ltda., a qual será submetida à 
superior apreciação do Exruo. Sr. Governador do Territó
ri@. Na oportunidade, acolheu-se a proposta oferee~itl a pela 
Cons tt·utora e Imobiliária Fl!l osêca Uda., em atendimento à 
Carta-Convite expedida pela Divisão de Obras, para a 
execução à e serviços de reparos ~~ adu ptações no prédio 
do Cine-'l'eatro Territor~al. rela ueferida pr·oposta a em
pr&sa se propõe a executar re reridos serviços pela quan
tia de vinte e sei!l mil, oitocentos e e setenta e o i~o cru
zeil·os novos e cinqüenta centavos , no pra7.o de sessenta 
dias, sem no entanto executar as instalações de central 
de a r l'efrigerado e exaustores. Esta proposta senl BYb
metida à consialeração do Governador do Territóri'J. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a pr~seute ata que se
gue datada e assinada pelos presentes. 

Macapá , 22 de dezembro de 1969. 

aa) Luiz Gonzaga Valle 

Joaquim de Villlona Netto 

Francisco Meàeiros de A raüjo 

José Polieall'po de Miranda 

José Alves Braga 

Getúlio aios Sant&s Briiga 

AlíriG Marques d~ Souza Rodrigues 

Délcio. Ramos Duarte 

Extra ída d€1 Livro de Reg)stre de A tas, das fê lhas 
53-V, 54 e 54-V. 

Confere com o Original : 
Uélcio Ramos Duarte - Coordenacl<~r 

Matrícula n6
• 2.071.608 

Praz0 Preço Prazo 

250 497.996,80 270 

PROPAG S.A. - Indústria e Cornércio 
Ata da Assembléia Geral de TraniformaçãG de 
sociedade por quota'S da responsabilidade li
mitada em ~ociedar:le anônima, realizada aos 
vinte dias do mês de fevereiro do ano de mil 
novecentos e sc~en ta. 

Aos vinte dias do mês de feYereiro do ano de mil 

I 
novecentos o setenta. na sede da sociedade de responsa
bilidade limitada «PROl'Ad - Proyaganda, Comércio e 
RepresentaçiJes Ltda.», sita na Aveniâa FAB - Centro 
eomercial de Ml!Gap 1, nesta cidade de Macapá, capital do Ter-

i 
ri tório Federal do A mapa reunir·aO'l-se as seguintes pessoas: 
1) -- Raimun:io Délctio de Araújo Paiva, brasileiro, casado 
eomerciaate e pecuarista, residente na ru11. Ernestino Bor-

1 ges, 923, nesta cidnde; 2) - Paulo Conrado Bezerra, brasilei-
1 ro, cast~do , comerciante e pecuarit~ta , residente na A veni!ia 

. \ Mendonça Furtado. 654, nesta cidade: 3) - Bene§Ho Lop~s 
Marinho, brasi leiro . aasado, contabilista, residente na rua 
J nvino Dinoá, 6J7, nesta cidade; 4) - Alvino Bouciolla da 
Fo nseca braFileiro. casado, contabilista, resid. na Avenida 
Presidente Vargas, 1718, nesta capital; 5) - Hernani Viter 

' @uedes, brasileiro, ca~ado, comerc-iante, re(i\idente na rua 
Cádindo Mendes.116, nesta cidade; S) - Luiz Goozága Fur
do Guedes, bl'asilelro, soltei ro, éogenheiro, residente na 
Avenida Alcindo Cace!a. 2602, em Belém, estado do Pará ; 
7) - Adelino Fera~ndes Gurjão Filho, brasileiro, casado, 
pecuar ista. residente na Avenida Presidente Vargas, 2197, 
uest~ e1dade: 8) - Beoedltt:J C~lio de Araújo Paiva, brasi
lei i' O, solte iro, contabilista, residente na rua. Ernestino 
Borgc~. 923, nesta cidade: 9) - Margareth -Saotos do Car
mo, bi'.\Sileira, solteira, estudante, mentH, meste ato repre
se:Btadfl. por seu pai, Walter Pe reira do Carmo, brasileiro. 
casado, comerciante e pecuarista, residente na Avenida 
Cearaey Nunes, ltO, nesta cidade; lll !O) .Tosé Luiz Augus
to Freire, brasileiro, casado, industriátio. residente na. 
Vila Amazonas, Santana, nQste município de Macapá. Para 
pre!ijdir a reunião !oi eleito, por aclamação, o Sr. Rai
mundo Délio de Araújo Paiva que aceitando a incumbên
cia, co oviclou a mim. Pau lo Cgnrado Bezerra , para secre-
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tariá-lo, no que aced:, as~>im se constituindo a me!'la e 
daDdo-se intcio aos trabalhos. lnicialmante, declarou o 
Sr . Pre8ideute: 1t) - que os Srs. Raimun<to Uéllo de Araú
jQ Paiva e Paulo Conrado Bezerra são os únicos 
eomponente" da sociedade limitada que gira nes
ta praça ~oh a denominação de «P.H.OPAG - Pro
paganda, Comércio c Representaqões Ltda.», cujo 
Contrato lllocial [ol devidamente registrado e ar
quivado no 1:artório de Registro de Imóveis e Co
mércio dt·sta Comar<·a. sob o número 813. aos treze dilis 
d• mês dr dczPmbro do ano de mil uov ecentes e ses
senta e sete. po!lteriormentc alte rado. arquivado e regis
trado no mesmo Cartóri~. sob o número 1084, aos seis 
tfias do mês ele s<~le,nbro do ano de mil novecentos e 
•e~senta e non·. com ú capHai registrado e integralizado 
de: NCr$ 50.0110,00 (cinqüenta mil cruzeir.,s noves), cons
tituído por 50.000 ( ~in qül>lnta mil) q'UOt'is do valor de 
NCr$ 1,011 (hum cruzeiro nõvo) cada uma, perhmoeodo a 
Raimundo Dt>lio de Aratíjo Paiva 31.224 (trinta e um mil, 
duzentos e vi ole e ,lUatro) quotas, DO Va lo r total ee 
NCr$ 31. ~24.00 trinta e hum mi l, duzentos e \"intP. e qua
tr& cruzeiros novos), e a Paulo Conrado Bezerra 18.176 
ldezoito mil !,Ctecent os e setenta c seis) quotas, no valor 
total de NCrS 1~.776,0ll (dezoito mil, setecentos ~ _setenta 
e seis cruzeiros novos>: b) - que o atual ObJetivo da 
flOCiedadc ó a í'Xploraçil.o das atividades agropecuárias, a 
extração de pr·oclmo8 vegetais, compra e venda de mer
caqorias em geral, prestação de serviços técnico-contábeis 
e de proptlganda, c a r epresenta"ão comercial em geral; 
c) - que os atuais sócios resolvem,_ para maior exp~nslo 
das suas a Li vidades e negócios, aàm1tir nevos subscn tores 
de q uotns. na. qualidade de assecla dos, elcvamlo-se o 
capital social de NCrS 50.000,00 («htquenta mll cruzeiros 
novo~) para NCr$ 140.000,00 ccento e quarenta mil er~
zelros rJovos). rlividi<l o eM 140.000 (cento e quareut11. Blll ) 
quotas de NCr$ 1,00 (hum cruzeire t~ôvo) cada uma, to
talmente subscrita e integralizadas no ato e assim 
distri buidas: 

SUBSORITORE8 QUOTAS VALOR 

1. Raimundo Délio de Araújo Paiva 63.5oo NCr$ 13.ioo,oo 

2. Paule Conr11 tlo Bezerra 63.5oo " 61.5&0,00 

õ. Benedit o Lopf'S Marinho 2.608 c ! .ooo,eo 

4. Alvino Boucinha ia Fensêca 2.000 c 2.080,00 

5. Hernani Vitor Guedes 2.000 « 2.000,80 

6. Luiz Gooz tga Furtalio Guedes 2.000 c 2.000,00 

í. Adelino Fernandes Gurjãe Ulho : .eoo « 2.000,00 

R. Benedito Célio de Araúje Paiva 1.600 « 1.000,00 

9. Margaretb Santos do C:arme l.ooo « 1.000,00 

10. ,Jo,:é Luiz Augusto Freire l.eoo « l.ooo,'oo 

T1•tHI subscrito 14o.oeo NCriS 14o.ooo,oo 

d) - que a. subscl'içã.o feita se 1ubordlna à imposição 
consta nte no af'tlgo 2.0 , . in fine», do Decreto n.0 8.70!1, de 
10 de janairo d•; t919, tornando-se cada sócio responsável 
pala totalidad,ll do capital subscrito; e) que o o•jetlvo 
socia l continuará o mesmo. A segut, o Sr. Presidente, após 
os esclarecimentos necessárioP, propôs a transrormaQito da 
socledule limitada, que tem gil"ade nesta capital sob a de
nomillaciio Ele ~PROPAG - Pr«peganda , Comércio e Rc· 
prt sentações LtdH. », em sociedade anônima, sob a lleno
miu adie de PROPAG S/A. - Indú stria c ComérciO», con
tinu"nd<> a sociedade com o mesmo obPjetivo sgcial, tudo 
de mudo a nl!.o haver soluql!.o de continuidade nos negócios 
o ra Pm curs<•, rn antcmd<' a nova t'lrma todos os t'lireitea e 
ob i·i~a(,:ões qut\ C()mpõem o patrimônio da sociedade ora 
t rAnRfonnada., n o~; têrmQs do artigo 141 do Decreto-Lei n~
mero :tti27. de 28 de setembr·o de 1940, sendo a proposta 
unâni m~uwn te apro vada e decidindo-se também que o 
capital da sociedade anônima serA igualmente de NCr$ ... 
t40.00!l.fl l (cento ·~ quarenta mil Cf'U 7.Airos uov6s). divi
dido em 140.000 (eento e quarenta mil) açÕeil ordinárias 
nominativas, de valo•· unitário de NCr$ 1.00 (hum cnzei
ro nõvo ), sub~crita~ na exata proporção das respectivas 
quota~ . r;o Rsoante boletim subscrição anexo, emitindo-a& 
OJ>ortun·lmentc as açõt>.s r~presenta.tivas. Outroesim, por 
se !'ocoutnH n capital inteiram ente realizado, Ioi esclare
clllo t:>:<ta r a sociedadade anônima dispensada de eretuar 
o rtcpó~;ito previs to no artigo 1• do Uecreto-Lei a úmaro 
5956. de 1° de no\'embro de HH3, bem como nos fnci sos 
2" e ;io do art1go X8 do De(;re te-Lei núm ero 7627, de 
:!6/9/40. Rina lrr.P.nte, prupôs o Rr. Presideate que a 
PHOPAG S/A. - fn dústria c Comércio» ae regresse pelos 
\!.;tatu tos 1\ seguir transcritos: 

Estatutos da 
«PROPAG S.A. - Indústria e Comércio• 

Capitulo I 

Denominação, Sede, Objeto a Duração 

Artigo 1°. - Sob a denominação de «PROPAG S.A. 
lndllstria e Comércio», Ilca ceosmuhla uma stciedacie 
anônima, que se regerá pelos presentes Estetutes e peeas 
di sposições legais que forem aplicáveis. 

Artigo 2•. - A sooieliade é sediada neata capital, 
na Avenida F AB - Centr&> Comercial de Macapá, onde 
tem fôro, podend() entretantQ, abrir filiais , agê ncias, de
pósitos, sucursais em escrittrios em qualquer patte do 
território nacional ou ne exterior , onde Iôr de &eu inte
rêsse, c a juízo exclusivo da Diretoria. 

Artigo s~ - Constituem objeto da sociedade a ex
ploração das atividades agrepecuárias, extraQão se produ
tos de origem vegetal, eompra e veada de mercadorias em 
geral, prestação de servi,oa técnicos e coDtábets, e a r e
presentação comercia l, bem como a impartação eu ~xpor
tação de predutos ligad&s às s1.1as atividades, obedeeida a 
legislação em viglilr. 

Artigo 4". - A duração da seciedade será pM tem
po indetermina(!o, cabenda a Assembléia Geral a lterar a 
sua eonstituição, modificar os il•us fins , ou promover sua 
dissolu~ão legal. 

eapitulo li 

De Capital e das Açõ&s 

Artigo 5°. - O eapital secial é de NCrS 140.000.00 
(cento c quarent!l mil cruzeiros novos) totalmente realiza
do e dividido em 140.009 (cento e quarenta mil) ações or
dinárias nominativas, do valor nominal de NCr81,00 (hum 
etuzeiro nôvo) cada uma. 

§ 1". - O capital secial poderá ser a.umeotado sem
pre que a Assembléia @:eral o julgue atnveniente, e da se
guinte forma: 

&) - peJa emlsaãe de no1'as atões. subscrição me
diante pagameato; 

b) - pelo sumento do valor nominal das al)ões exis
teates, · resultante quer da intorporação de bens, quer 
pela aplicacão das reserva.a, quer atnlia por quaisquer 
ntros meios, a juizo da Assembléia Geral. 

§ 2°. - Na hipótese de aumento de capital, os acio
nistas terão o prazo de triata (:lO) Elias a contar da da
ta da A~tsemhléia. que deliberou o aumente, pa.ra o exerci
elo de seu di reito de prefftrência para subecri~ão de ações. 

§ S0 • - Na h•pótesc de desistência expressa dêsse 
direit~. ou após a decorrência do prazo previsto 110 § 2" .. 
a preferência para s~o~bscrlç~o dai ações correspondentes 
s~rá traa~:ferlda a os demais achmtstat~ , observada a 
proporcionalidade do eapital snbseritn. 

§ 4" - As &filões ou eveRtualJBente suas cautelas re
presenta tivas, serão assinadas per llol~ (2) diretores. 

Artigo 1°. - Gada afão dará direito a um votG oas 
deliberações sociais. 

Artigo 7°. - As ações serão iodivislveis perante a 
sociedade, não sendo reconhecidG mais qui um proprietá
rio [)ara cada unidade. 

Capítulo III 

Oa Administra t ão da Soeiedade 

Arti~o 8° - A sGeiedaee será adminis trada por uma 
Diretoria composta de trts (S) membros acionistas ou uiio, 
qu r. se den<ilminar!o: Diretor-Presidente, Diretor-Adminis
trativo e Diretor-Financeiro. 

Parágrafo Única. Os diretores seriie eleito$ por 
maioria de vetos em Assembléia Geral, com exercfcto por 
cinco (5) anos, podendo ser reeleito•. 

Artigo 1.0 
- Os liireterce, hsdividualwente, poderão 

praticar todes e quaisquer a.tis, excet\:ados os que envol
vam respoBsabllldade direta ou indireta da sociedade C' 
r elacionados com estabelectJRentos creditlcios, quand o en
tão urão necessárias 1\S assinaturas de (2> diretores. 

Artigo 10°. - eompetirá à mretoria, em conjunto,de
termiJar a e atribuições de aeus componentes. 
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§ 1° - A Diretoria proporá, às Assembléias G'.ler'' is. 1 

a fo rm a de distri buição dos dividendos e luoros da socw
dade. 

§ 2º - A Dire toria r eunir-se-á sempre quo <:lonvo
cada. por qualquer dos diretores, e suas resoluções coos
te.r>io do Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 

Artigo 11°. --Nenhum diretor entr·ará no e>xerr-;,;~ ,, 
suas funções, sem que caucione, ou alguém por ôt~~. cu.1 
(100J ações if.ltegralizadas da sociedade, para garantia de 
sua gestão. 

§ 1º - O mandato dos diretores vigorará da data 
em que for-em eleitotl e empossados, até à data da As
sembléia. que eleger seus sucessôres, pcrmacendo em 
seus cargos até que êstes sejam eleitos c empossadus. 

§ 2°. - Considerar-se-á v<Jgo o cargo de d:rctor 
que, por falta de caução, ou outro qualque-r motivo, n~o 
to1-::e posse dentro ele trinta (30) dias, a conr;;.r da c!ata da 
publicaçáo da ata da Asse:nbléla que o elrgeu. 

§ :1°. - Os diretores serão investidos mediante tê t·
riH' rt•, posse lavrado no Livro de Atas o Reuniões da Di
retori: .. 

§ 4º - Quando se vagar mais de um cargo da. Di
retoria, deverá !c'er convocada uma A~st>mblr!a Geral Ex
tr~tordinária, para eleição dos nO\'OS titulares a té o térmi
no do mandato em curso. 

§ 5". - O «Quor um» míuimn para a deliberação é 
dois (2} diretores. 

§ 6°. - À Diretoria compete nomear um diretor iu
tcrlw• para substituir ao di retor oc!lsi~lnr. l mentP impedido. 
ConsiJera-tse, f.la ra efeito dêste parágm!o. impedimento 
ocasional. a ausência just ificada por mais li e quinze ( 15) 
dias, fora da ju!'i!-idição da sociedade. 

Artigo 12o. - Os eiretores perceberão honorários de 
conr(1rm!daJe com a s normas fixadas na legislt<ção vi
gente. 

Capitulo IV 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 1:~0 . - O Conselho Fiscal compor-se-á ele três 
:1) membfOS efe;tivos e igual número de suplentes; ret->i
dentea no t>uís, acionistas ou não, eleitos de dois (2) em 
dois (2) anos pela Ao>sembléia Geral Extraordinária, qu e 
lhe8 fixará os honorál'los. 

Artigo H 0 . - O Conselho Fiscal terá üs atl'ibuições 
c podêres que u lei lhe confere. 

Capítulo V 

Da Assembléia Geral 

Art{g'> 15°. - Nos quatro 14) primeiros mesPs ap6'i o 
tl-r:Jlino do exerckin social, raunir-.~c-á a A~>sembléia Gc
rttl Ordinária; as ExtraordioáriaR rea!iz~r-sc-rro nas épocas 
e datas julgadas convenientP.s aos inkrêsse,, da socitdade 
e setnpre que convocadas na forma da lei. 

Parágrafo Único. - A6 Assembl éias Gerais Ordiná
ria.s ou Extraoràiná rias s erão pr·csWidl:'.s pou qualquer dos 
acionü;tas pt·eseutes, escolhido por aclamação. 

Artigo l §u. - Só pode1·ão participar das Assembl<'ias 
os acionistas que tenham depositados nw." ações na scd" 
da sociedade ou em estabclccimenlo banc&rio, com a an
tcce\\lêucia mínima de três (3) dias. 

Artigo 17°. - Os acionistas, para assinarem o Livro 
de Presença, e~jbirão o recibo de depósito de suas ações. 

Artigo 18°. - Ressalvadas as excec;ões previstas em 
lei. a Assembléia Geral lnstalar-s('-á em primeira convocação 
com ~;~. presença de aciuuistas que representem no mínimo 
dois-têrços (2/3) do capital social com direito a voto; em 
s,egunda co~1vocação, instalar-se-á com qua lquer número. 
E válida, na forma da lei, a presença do procurador legal
mente habilitado. 

· Parágra fo Únlc0 - A Assembléia Geral, após insta
lada, elegerá seu sccret& rio que, juntamente com o pre
sidente aclamado, formarão a mesa. É facultado ao pra
sidentg escolher o secretário, indicando-o à Assembléia, 
que o r t<ferendará ou não. A seguir , iniciar-sc-ão os t ra
balhos, respeitada a ordem do dia. 

Capítulo VI 
Dos Fundos Sociais e Dividendos 

Artigo 1!•0
• - O exercfcio:social coincidit•á com o ano 

civil e te!'minaPá. a trinta e hum (31) de dezembro de cada 
ano, quan'lo ~nrão levanl&dos o balanço e o inventário, 
como mu.n~a il lcgisla<;J.o em vigor. 

' • · ~ '' :) -- n lurro 1fquido apurado, após as amor
tiZ:::.v· •( 1 o '1eprt'cin~:0eos usuais, permitidas em lel, terá a 
seguinte a plicação: 

a) - 5% ( cin1~0 por cento) para constituição do 
fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integrl
(· rk <'úl.itll ôl '~i'l l. até o limite de 20oio (vinte por 
c .. H''' u.> l.Ué;!Gn. l]•.h<lHÍO deixará de ser obrigatório; 

,. 1 '•.t 1 w ··rrá distri buflj~ como dividendo 
:lO· ·;c·. ,~;,r, ... r.: propnr,:iio de seus capitais; todavlu, a 
:\ 0 •• .u' ', 1 C • , c d dellt1n'lr pa.:l0 dêsse restante a 
l!ul ::l ro.-oe;·, .... ~, .:r<~1 .• , JCl, aqlHJiÇÕCS de VeícUlOS, mó
VdS, i:nóv:--1::. u·:.J J':f'Jtes, ou qualquer outra fiualilàade 
jttlg~da de inter<' 'Su pura a sociedade. 

i\l'tigo 21°. - Os dividendos poderã o ser dist ribuídos 
a crité·rio ch Di•·• .•J•:ia, em dUt\S prestações, den tro, po
r0m do llX(lfCÍI'ÍO r•m qUG f i)p a~rovado O balanço geral, 
pela Assen'li"' 'éia Geral. 

Al'.if. . ... . - Os divili r '1rlos não vencerão juro;; e 
se mio t,lr<Jm recl~r>J.ados após (~) anos, prescreverão em 
benefício da soc, adadt•. 

Capítulo VII 
Das Dispõsições Gerais e Transitórias 

/u·tt~p 2./'. - O primeiro uno social começará na 
data do arqui\ ·n1t:mto !lêbtes Estatutos no Cartório àc 
l.P;;i~tro dt• lmO\"do 8 c,,mércio des ta Comarca, retroa 
gi•Jc!O à clG.';;, d!J C•ID.Sfitnição da firma que ora S€1 trans

.forma er,, :-wr;p, 1-'.r'u anônima, continuando sua cscritura
c:·•o · •s !'' • · ' M 1 vro''· , !Jraogendo o primei!o excreicio 
US c·Jt"·:,çü~·' rc 'l!it:udad il(.) COtrente ano até 13 {treze) de 
d..:-z~mtn·o ao H1L.'. 

Artigo !4~. - Ctwisquer despesas com vi::!gcas de 
r.e~ócios oa r:>1n.,o~: realizadas pelos diretores, quer pelo 
torritót iü r:actfllt&l, q uur pdo exterior, serão debitadas em 
conta esp::!r:al, to,·n aado-se de responsabilidade da socie 
d:Ide. 

ArHgo 2f/. - Gs casoH @missos serão regulados pelo 
Decr,>t~;-Lri nútuPro 2.G27, de 26,'9/40, e lcglsluçãs posterior >> . 

Finda a lcttura dos Estatutos, disse o sr. Presidente, 
qr ·::;!.! >ttil c 1 disc:t!ÇÜ:J c votação tanto a sua prop ~. sta 
d•) H'an~;i\,rmnt,'t.ü ,,a socit•clacle, como o projeto dos Esta
tutos. f\D''" ·'" 1!elwtos. r 'iSSctt-se à vota~ão, veriticando
t;e ••pro1 .. 1,1Ít' rn.1t ,,, d rlu L<L.L. • ~~ p:wposws. Cumpridas, 
cowo tui;::! .. l -, .. •lo. tt\ilao;; :la tormalidades legais, declarou 
0 • . t\ ;.Ir te n~· iiLiti;·:.~meilí.t' transformada a. firma li-
uit "" -- "J ·.\1.1 -- Pr•Jpt>(Jõ!I.J• 1rJ , Comércio e Repruscn-
t.·t;or· . " .. "Hl o G't:'tt~l u·~ NCr$ HO.OOO,OO (Jcnto e 
q :ll.l'L · mil d • n·•,s ll •J\Os) intei ramente subscrito r 
1 1 ,..-·: c• 'W•e tL>:.:un,iuação Anterior, ref>tando 
apcuas bJ~6l• -;,u '· L.'JL'etoriu, os memb~·os do Conselho 
Fiscal e os respee~ivr1s &nplcutes. Proeedeu- se à votação 
e à anunw.to t.h•; w•toa s e n d o c 1 e i t o s 
o a s e g u i I ' p r o c J a m a d o s os seguintes 
acioilliStas: llaimundo 1}t'lio de Araújo Paiva - Diretor
Presidente; Paulo Cunrado Bezerra - Diretor-Administra
tivo; e Benedito Lopes :Marinha - Diretor-Financeirfl, to 
tios dcvldawcntc qu; lirlcados antePiormente. O mandatO 
d1. presente t)irerol'i:.~. é oe cioco (5) anos. Para o Conse
lho Fisc8 l forara eleitos, com o mandato de dais (2) anos: 
Heroani Vitor Guertes, Benedito Célio de Araújo Paiva c 
Bernardo Rodrigues de Souza, os dois primeiros já quali
ficados, c o último, brasilE'iro, casado, contabilista, resi
den te ea 5a. Avenida do Laguinho. nesta cidade. Para 
~uolcntcs: Luiz Edirson de Araújo Paíva, brasileiro , sol
teiro, couhbilista, residenté na rua Lrnestino Borges, 92:J. 
nesta cidade; Eric Odo rico Lucienn, brasileiro, casado, 
contabilista, residente em Vila AmazoBas, Santana, e J il
sé Luiz Augusto Freire, já qualificado. A seguir, per pro
posta dos ac·ionistas, foram fixados os honorários ds Di
retorie em NCrS SUO,UO (oitocentos cruzeiros novos) men
sais para cada dirett1r; e, para os membros do Conselho 
Fiscal, foi fi:<nda a importância de i\"Cr$ 100,00 (cem cru
zeiros novos) anuais. Declarou, finalmente, o Sr. Pre
sidenre que os me!llbros do Conselho Fiscal 
l!Stavam desde já empossadoe ll@S respectivos cargos. e 
o. Hm de serem investidos em se us cargos os diretores 
cuJLpriem-lhes, prestar caução das ações de quP tratao:{ 
os Esta tu!os. Nada mais havendo a tratar, d0u o Sr. Presiden-
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t~ pot en?errada a reunião, lavrando-se a presente atr. e rn 
othl (8) VIas que, uepois de lida e achada conforme, feri 
aprovada em todos os seus têrmo11, senào asaiuada pelao 
m~mbros da mesa e por todos os presentes. 

1 RECONHEÇO as assinaturas retro de Raimundo Délio de 
Al'aújo Paiva - Presidente; Paulo Conrado Bezerra -, 
Secretário; Benedite Lopes Marinho, Alvino Boucinha da 

• f<'nnsêca, Hernani Vitor Gaerles, Luiz Gonzaga Furtado 
1 Guedes, Adclioo Fernandes Gurjão Filho, Benedito Célio 

de Araújo Paiva, p/Margaretb Santas do earmo (menor) 
'Na !ter Pereira do Carmo e José Luiz Augusto Freire. 

Macapá, 20 de [eYcrcire de 197(1. 

Macapá, 3 de março do 1970. 
Rairnuzcto Délio de Aralljo Paiva - Pr<:sidente 

Em test.0 Jacy Barata Jucá, da verdade. 
Paulo Gonrado Bozerra - Secretário 

Benedit~ Lopes Marinho 

Alvinho Boucinha da Fonsêca 

Jacy Barata Jucá 
Tabelião 

CERT I0.:\0 

Hernani Vitor Guedes 

Luiz Gonzaga Furtado Guedes 

Ad ellno FeroaiJdes Gurjão Filho 

B~nedlto Célio de Ara(Jjo Paiva 

CERTIFICO para os devidos fin• que, ficaram arqui
vadas. nesta data, no Cartório de Registro de Imóveis des
ta Seguntia Cit·cuosc!lição - Comarca de Macapá -, duas 
(2) vias desta Ata da Assemltléia Geral d~ Traosformaçãg 
da sociedade por quotas de rcspons:~ bilidade limitada 
em sociedade anônima. realizada aos vinte dias do mês de 
fevereiro do ano de mi !novecentos P. setenta. O referido é 
verdado ao qnal mP. reporto e dou [é. 

p;Margaretb Sant6s do Carmo (menorl 
Waltrr Pereira do Carmo 

Macapá, 09 de mur~o de 1970. 

Nino JesuR Aranha Nune11 
José Luiz Augusto Freire Oficial Substrtutl! do Registro de hnóveis 

Lista de Subscritores de Ações da «PROPA G S.A. - Indústri a e Comé-rcio» 

Nome e Qualificação 

1. Raimundo Délio de Araújo Paiva , brasileiro, casado, 
comerciante e pecuarista , residente na rua Ernestino 
Borges, 923. Macapá-TFA 

2. Paulo Conrado Bezerra, brasileiro, casado, comerciante 
e p ec uarista, residente na Av . Mendonça Furtado, 654, 
Mac3pá-TFA 

3. Benedito Lopes Marinho, brasileiro, casado, contabilis
ta, residente na rua Jovino Dinoá, 637, Macapá-TF A 

4. Alvino Boucinha da Fonseca, brasileiro, casado. conta
bilista, residente na Av. ·Presidente Vargas, 1718, Ma
capá-TFA 

5. Hernani Vitor Guedes, brasileiro, casado, com_erciante, 
residente na rua Cândido Mendes, 116, Macapá-TFA 

6. Luiz Gonzaga Furtado Guedes, brasileiro, solteiro, en
genheiro, ·residente na Av. Alcindo Cacela, Belém , Pará 

7. Adelino Fernandes Gurjão Filho, brasileiro , casado, pe
cuarista, residente na Av. Presidente Vargas, 2197, 
Maca pá-TFA 

8. Benedito Celio de Areújo Paiva, brasileiro, soiteiro, 
contabilista, residente na rua Ernestino Borges, 923, 
Macapá-TFA 

9. .Margareth Santo!'. do Carmo, brasileira. solteira, menor, 
estudante, residente na A v. Coa(acy Nunes, 120, Ma
capá-TFA 

10. José Luiz Augusto Fr'O'ire, brasileiro, casado, industriá
r io, resid ente em Vila Amazonas, Santana Macapá-TFA 

Total Subscrito 

Ações 

63.500 

63.500 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 
140.000 

de fevereiro de 1970. 

Valor 

NCr$ 63.500,00 

(( 63 .500,00 

(( 2.000,00 

2.000,00 

« 2.000,00 

« 2.000,0() 

2.000 ,00 

1.000,00 

« 1.000,00 

« 1.000,00 
NCr$ 140,600:00 

Macapá, 20 
Raimundo D élio de Araújo Paiva 

Presidente 
Paulo Conrado Bezerra 

Secretário 
R ro conheço as assinaturas retro de 

Bezerra e do fé. 
Raimundo Délio de Araújo Paiva e Paulo C~nrado 

Macapá, 31 de 03 de 1970 
Em test. Jaci Barata Juca 

Jaci Barata J ucá 
Tabelião 

C E R T I D Ã 0: 
Certifico para os devidos fins que, ficaram arquivadas , nesta data, no Cartório de Regis

tro de Imóveis desta Segunda Circunscrição - Comarca de Macapá -, duas (2) vias desta Lista de 
Subscritores de Ações da «PROPAG S . A. -- Indústria e Comércio», datada de 20/ 02/1970. O referido 
é verdade ao qual me reporto e dou fé. 

Macapá, 09 de março de 1970. 
Nino J esus Aranha Nunes 

Oficial Substi tuto do Registro dP Imóveis 

' 
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Poder Judiciário 

Justiça dos T erritórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
formo. abaixo : 

O Douta r Mário de Almei!la Costa. Juiz de Direita 
da Comarca de MaGa?á, capital do Território Federal do 
Amapt, na forma da lei, eLe 

Faz saber a todos os que o presente Edital. com o prazo 
de 15 dias virem, ou dêle tiverem coohecimer.to, que oeste 
Juizo corre seus trâmites um proeesso em que é acusado: 
Benodilo da Silva Leite, vulgo «Boné», corno io&urso no 
artigo 129, do parágrafo 1°. item l c Ií. 

E, c0mo tenha o Oticia l à e Justica deste J uízo cer
tificado não o haver eneontrado ne&ta ~omarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente. Gita-o pelo presente a com
parece r neRte Juizo, n o edifício do Forum desta Com~r
ca, sito à Avenida Amazonas n". 26, esquina com a rua 
Cal. Coriolano J ucli, nesta cit.lnue, no dia 2!:l de abril, às 
11:30 horas, a fim de ser interrogado. promover sua defesa 
c ser notificado dcs ulteriores têrrnos do processo, a qus 
deverá com parecer, sob p ena de revelia. Para conheci
mento de todos é passado o presente Edital, cuja 2". via 
ficará afixaáa no lugar de costum e. Dado • passado 
nesta cidade, aos d ezen ove dias do mês de fevereiro 
do an(il de mil novecentos e setenta. (1970).Eu, Nino Jesus 
Aranha Nunes . Esgrivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

BDITAL DE CiTAÇÃO, c on: prazo de 15 dias, na 
h>rma abaixo: 

O doutQr Má.l'io de Almeida Costa, J'uiz de Direito 
da Gomarca de Macapá, capital do Território .f'ederal do 
Amapá, na lorma da lei, e tc 

Faz saber a todos os que o presente Edital, com 
prazo d e 15 dias virem, ou dêle tiverem c•oohegimento, 
que neste Juízo corre iCUS t râmites um processo e m que 
é acusado: Booz Alves dos Santos, como incurso no art. <!20, 
217, 214 do Código l"eoal Brasil.eiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça dês te Juízo cer
tificado não o haver encontraüo nesta Comareu, não eeudo 
po~sfvel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo pi'esl!nte a com
parecer neste Juízo, no ediHcio <Aa Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazon~ts, n.• 26, esquina com a rua Cel. 
Goriolano Jucá, nesta cidade, no dia 1~ de abril. às 11:130 
horas, a Um de se t· interrogado, promGver sua defesa e 
ser ootifieado dos ulteriores têrmo&~ do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimea
to de todos é passado o presente Edital, cuja l!. ~ via fi
cará. afixada no lugar fie costume. Dado e passado nesta 
cilllade, aos vinte e trôs dias do mis de fovereire Gio aao 
de mil novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nuues - Escrivão Substituto, snbs~revi. 

Mát·io de 1\lmeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias , na 
forma &baixo : 

O Doutor MArio fie Almeida Cos ta, Juiz de Direito 
da Comttrca de Maeapá, capital do Terri tório Federal tio 
Amapá, na forma da lei, e t c 

Faz saber a toios os que o prestJate Edital, com 
prazo do 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que neste Juiz~ corr e aeus trâmitefl um procN ·'O em que 
é acusado: Antônio Sebastião Paes S&miJaio. t ' .. t. O in··t:I'SG 
no art•. 217 dú Cód igo Penal BrasJ it'iro. 

E, comCI tenha o Ofit;ial de Justiça dêste Juizo cer
til'icado não o haver encontt·ado nesta Comàrca, não sen
do possível citá-lo pessoalmente. cita-o pel0 preilente a 
co mparecer nef'te Juizo, no ~•meio do Fr~t·um. desta Co
marca, s ito à Avenida Amazonas, a o 26, esquma com a 
rua Cel. Corialaoo .Tucá, nosta cidade, no dia 28 de abril, 
às 11:00 horas, a fim de ser intorrogarlo, promovN sua 
defesa e set· notificado dos ulteriores têrmos do processo, 
a que deverá compavecer, sob pena de rflvell~ .. Pura C?
nh eclmeoto de todos é passado o presente Ed1tal, e u]a 
2! via ficará afixada n o lugar de costume. Dado e Pas
sado nesta cidade, aos dezenove dias do mês de feve
reiro c! o a ao d~ mil novecentos e setenta. Eu, Nino J esu 
Aranha ~unes, E:.-crivão Substituto, subscre n 

~Tá ri a rle Almeida Costa 
Juiz de Dire ito 

EDiTAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 di11s , na 
forma abaixo: 

O Dautor Mário de Almeida Costa, Juiz 
de IJireito da Comarca dtt Macapá, ca
pital do Território F'ederal IOlo Amapá, 
na forma tia lei, etc 

Faz Saber a tod(.lls os que o presente Edital, com o 
prazo de 15 dias virem, ou dê le tiverem conheolmento. 
que neste JufzG corre ~ eu s trâ mites um processo em que 
é acusado: Secundioo Palheta dos Santos, como incurso 
no art•. 213 e 224, a, do Código Penal, combinado com o 
&rt. II, tio mes mo diploma. 

E como tenha o Oficial de Jus tiça tlêste Juízo cer
tificado nãü o haver encontraào nesta Comarca, não Su !<l

do possível citá-lo pessoalmente . cita-CJ pelo prese nte a 
comparecer neste Juízo no ediHcio ao Forum desta Co
marca, sito à Avenidll Amazonas. n<-. 26. esquia a com a 
rua Cel. Coriolano Juo<'l, nesta cidade, no dia 11 de março 
às 08:00 horas, a fim de ser interrogado, promover sua d e
fetsa e ser notificado dos ulteriores têrmos do processo , 
a que deverá comparecer, sob pena de revel!~. Para. ~o
nheeimento de todos é passado o presente Edttal, C·U]a 2°. 
via ficará afixada no lugar de Gostume. Dado e passado 
nesta cidade, aos vinte e tris dias do mês de f~vereiro fio 
ano de mil novecentos e sete nta. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, Escrivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc 

Faz saber a t odos os que o presente Edital , C(Jm pra
zo de 15 dias virem, ou dêle t iverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um proces5o err• que é 
acusado: Alvaro de Souza Barriga, como Incurso no art. 
217, do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o oficial de Justiça J.êste Juizo ce:-ti
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
passível citá-lo pessoalmente, cita-o pelg presente a com
parecer neste Juizo, no edifício d~:~ Forum desta Com<>rca 
sito à Avenida Amazonas, nº 26, esquina com a r:..~a CeJ. 
Coriolano J•Jcá, nesta cidade, no dia 17 de abril, às 10:00 
horas a fim cie ser interrogado, proi'nover sua defesa e ser 
notifi~ado dos ulteriores têrmc.s do proceaso, a que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento Ele 
todos é passado o presente Edital, cuja 2.ª via ficará 
afixada ne lugar de costume. Dado e passado nesta cld2de 
aos vinte e três dias do mêa de feverei ro do ano de mil 
novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes Es
crivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 


	

