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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
PORTARIAS 

NO 17/72-GAB 

O Gevernador do Território Federal do t\mapá, usan
do de suas at r ibuições leg.>is, 

TIIJ:SOLVE: 

Att. 1° - C<>~ig'l.~r . r\bcxc-r C'outir.ho, ocun ntc do 
cargo isolado rJe provill~Pnt~ e:n c.•missiio, ~ímb0lo. !'\ .• ('. de ' 
S~crctúrio de Economia, Agriculll!ra ~~ Cr•lnniznt<w, do ()lla
dro de FunciO ·lÚI'los do Governo deste Território, prro via
jar da sede de suas atribuições - Mncapn -, alé I'ortale
za , capital do Estadn do Ceará, a fim ele, na qualidad e de 
representante desta Unidade, torr.ar parte na 1·euni'io dos 
Secretários de Agricu ltra das regiões Norte e Nordeste, a 
r ealizar· se naquela cidade, sob os a uspícios do Mluistério 
da Agricultolra. 

1972. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 06 de novembro de 

832 da República e 30º de Criação do Território F. 
d o AmHpá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Sec. de Adm. e Finanças 

Nº 18/72-GAB. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do de suas atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar W&ltet· Silva Pal:heco, Economis
t a, no exercício do cargo de Contador, nl\·el 20-A, do Qua
dro de Funcioná! ios do Governo deste Território, lotado no 
Gabinete do Governador, para viajar da sede de su~s atrl· 
buições - Macnpá - , até Belém, ca~!lal do Estado do Pa
rá, a fim de, na qualidade de representante desta Unidade 
tomar parte na reunião do Conselho Técnico Consultivo do 
Baneo da Amazôn!a S A (BASAl, a realizar-se naquela Ci
dade, no próximo dia ~4 de no\·embro do cornnte ano. 

Ar t. 29 - Revogadas as dis13osições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de novembro 
de 1972. 

83º da Hepúbllca e 30º de Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
G overnador 

Instrumento de Empréstimo 
Instrumento de Empréstimo de comodato firma
do entre o Governo do Território Fed, ral do 
Amapa e a Prefdtut·a Municipal de Cal<;oene. 

O GO\'erno do Território Feder~. ! do Amapá, na qua
lidade de Cúm·Jdantt•, neHe at0 repre~t·t:tntlo po1 S. Exa. 
o Senhor Governador lvar.hoé Gonç::. lves Martins e a Prdeilura 
Municipal de Ca!ç0ene, aqui reprPsentada pelo seu I 'r• f 't..., 
Municipa l, senhor João Aurino Dias, mediante as cl •• u : .; 
e condições abaixo ex<Jradas. 

CJ:Jusula Primrira: O comodaute, cede, a título precá
rio à Pref~itura M;;ni;;ipal de Cai(,.Ot>Ot>, na qualidade de 
t:omodatnr·'l. para u.;o exclusi\·o da resid~ncia do Pre
feito 1\llun;·~iral, um Lnó\•el àe sua pro1~rienade, situado na 
cid1de de Calç,,ene, l\Timicípio de Calç-oene, T. Federal do 
Amapfi. 

Clúu~ctla :::,, .. nd~.: O imóvel, oh.ielo elo prc~enie con
trato con~tê1 di! ut<• IL I r· :-.o. I''Hi " se acln cn-1struí.:.o um 
pr.:Cdio dP m:r\:ira d» l. i, r~ e ••m úui::o pavimen!r:, cc:n. ::.; 
spguirtcs de).': nc! ··nri·.·· : t liz: v~ i::. ;.l,Jencin.:, sala de v1s;tas. 
sala de jantar. três CJ•ln•·t, ::, c.;u~inha c sanit<Í ri 'S. 

Cláusula Tereeit a: O pt éclio acima descrito é entregue 
neste ato em IJom estodn de conservação, obrigando-se a 
Prefeitura Municipal de Calçocne ao fin al ou r>Jscisão do 
cuntr ato, llevolvt:-lo nas mesma~ condiçÕf'S. 

Cláusula Quarta: A Pre{P.itura Municipal de Calçoene, 
poderá introduzir no referido imóvel, melhoramentos ou 
reparos que achar necess<irios, ficando nn entrct:mto con
signado que todas a benfeitorias que tt nh1 m sido acresci
das, reverterão ao Gove rno do Território, sem nenhuma 
indenização por par te do mesmo. 

Cláusula Quinta: A Prefeitura Munic ipal de Calçoene 
aceitando o presente contrato, nas condições acima estipu
ladas, obriga-se a utilizar o imóvel, excl:..~::.i\'amente para o 
fim declarado, conservando-o durante o tempo em que o 
mesmo estiver ocupado e restituindo-o <W Go\·erno do Ter
ritório Federal do Amapá no término rleste contrato ou 
quando for exigido em íace da transgr~ssão das cláusulas 
contidas neste instrumento. 

Cláusula Sexta: O presente contr~to passará a pro
duzir efeito na data da sua assinatura c conseqüente pu· 
blicação no Diá rio Oficial do Governo do T. Federal do 
Amapá, e t t>rá vnlidade pelo prazo de 2 (doi s) anos, poden
do ser renovado, de acordo com o vontude das partes con
tratantes. 

Cláusula Sctima: No caso de re~clsão do presente 
cortra to, por decisão do Governo do T . Federal do Amapá , 
necessitando do prédio para qualquer fim, o prazo p:~ra a 
ent rega do imó\·el ao comodante, será de 90 (noventa) dias, 
a contar dn data de notificação à Prefeitura Municipal dt! 
Calçoene. 

E, por acharem assim justos e contr.1tagos, firmam o 
presente instrumento, em 5 ( cince) vias de igual teor, jun
t amente com as tes t ... munhag abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos. 

Macapá, T. Federal do Amapá, 11 de outubro de 1.972 

Ivanhoé Gonçalves Martins 
Gnvernador 

João Aurino Dias 
Prefeito Municipal de Calçoene 

Testemunhas: GeraldG> de Andrade Pontes 
Ilegível 

Ministério da Justiça 
Ministério Público do Distrito Federal e dos TerrHórios 

Portaria n° OJ, de 04 dL' novembro de 1972 

O Procur<!dor-Geral do Ministério Público do Dis
trito Federal e dns Tenitórios, no uso de suas atrib~·ições 
legais e.r-vi do art. 16, n" XVI, da Lei nº 3.434, de 20 de julho 
de 19j8, tendo e-m vista a corn·içi'io a que está precedendo 
neste Território Federal, em obediêncin ao que determina 
o Decreto-Lei nº 6.887, de 21 de sett>mbro de I 94 l, razão 
por que, no momento, trans itoriamente, n Procuradorill 
Geral se instalou nesta Capital e 
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Ter:" •riab ucve rão remeter 
l· ~ pcuki-tt• rlestinado a pu
!;l::·:··:li.<1 nestu DI.Á.RIO OFI- ~ 
\U' , <iiór i.mente, até às 
~ ;·:111 bor<'"· exceto aos sába
!lllfi ([l't:rhto devt' rão fazê-lo 
"t<í às 11 :llO Jw r ll s. 

AH r·ec la,aaQões pertinen
te" à matéria retribuída, nos 
" ll" ns c!Q erros ou omissões, 
c•t·I"<H&o Sl'l' rorm uladae por 
escr;to. à ileçllo de R edação, 
dR s ~~ àti 13:30 horas. no má
'LIOiO at{! i 2 h o r as após a 
uufd,l dros órgãos oficiais. 
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ASSINATURAS 
Cr$ Anual . 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso . 

« 

Orl~ial 

25,00 
12,50 
6,25 

.\a Repartl,õea Públieu 
claglr-ee•lo às anlaatnru 
Huale rnov!ldu até 2:! de 
fevereiro de cada auo J b 
inioladas, em qualquer tJloea 
pelfl5 óriAoe eomp~ten tes. 

A fi m d$ posalbililar 1 
remtsaa de valores •~oBI pa
nhados de eselareeimt!nte• 
qoaoto à na aplh.l&flO, ••11· 

' clht.moa uurn 0s interes11 ade~s 
preferencialmente cbtJquc ou 
vale postal. 

Oa 'uplementoa à• tdi
r,õu do& órgâoe ofl~lala aó 
se lorneaerl:\o a o• uainante t. 

· que as I'Oiieltarem no at o da 
aasloat~ra. 

Os origina ls deverão ser 
tlflti! <'~p·R!nàe.; c auteaticadou, 
.,.t>iE'•.l vudas, por quem de di
·-Hl· • ~aliuras a emendas. 

« 0,30 O fun cionário público fe-
.• • • • • • • * . dera!, terá um descoato tle 

«BRASÍLIA - tate D1árlo Oficial e encontrade pa1 a leltu- lO%. Para fazer jua a lete .éxcotuadas as para o ex
terior, q ue serão s e m p r e 
anllai.; ns as"ina turas podttr· 
se-iio tomar, em qualquer 
ltooe.t, po r seis meses ou um 
at!o. 

ra no Salão Macional e Intern~cion <~l d~ Im.,rensa, da desconto, deve ri provar 11ta 
COOP.ER P RESS, no «BrasJII~m.?.~:'"l Ho~eh . ___ ! cw udiçfio IH~ ate da aulnatura 

Para facili tar ao a asainan- j A fim de e vitar solu,lle ! 
tes a v ermcaçAo do prazo de de continuidade c o recebi- 1 O eusto de cada exemplar 
validade de suas auinat uraa, meato dos jornsis, 1i e v e m : atrasado dos ór'llios efl· 
na parte superio r do end arê- os a~slnantes provid enciar a 

1 
eiala será, na venda a Y lll~a 

ço viío impressos o uú111ero reapttl!tiva ruovaçt .•> 9 0111 

1 

a creec,t da de Cr$ O,Ol se Oo 

do tallio da rilg istr&, o mês e aatecedlucia mínima de trio- mesm o ano, e de Cr$ 0,02 
\s as:~inaturas ve ncidas 

• ~•tl riio SPr suspent'as sefn 
aviso prévio. o ano em que findará. ta (30J dlu. por an o dtH:orr irto. 

Considerando n dificuldade de acesso às €omarcas dP. ' 
Am~ptl e Oiapoq ~:~e , integrantes da 2ª Circunscrição Judi
ciárh pela e scassez de transport e. dado que esta última só 

mente sobre a e missão de 101.. 60 (Cento e hum mil, q ua
trocentos e sessenta) a ções preferenciais , n o valor de 
Cr$ 1,00 (hum cruze-iros) cada ação nominal, a ~ crem subs
critu por lavest!dorel detentores de recursos oriundos de 
estímulo a que se r~fere o Decreto-Lei nº 75tl/ t19. as ) Wal
ter Silva Pacheco, Nestlerino dos S11nlos Valente e Clodo
aldo Carvalho do Nucimento. Após t s>a de.:!são d o Conse
lho Fiscal, o Diretor-Presidente da Em presa, pediu a mani
festação dos demais Diretores, mesmo porqYe, já ha
viam aenvldado todos 01 potenciais subscritores e 
prouradores das p;!SS081 jurídicu depositantes, a ce m
pareeerel1l 1 reunião, 01 quais se encontravam na sala con
tlgbla aguardando a deliberação da reunião conjunta. Por 
unanlmida<ie deliberou a Diretoria a referida emissiio, deter
minando fosse elaborado e Indispensável Bolt·tlm de Suba
crlção. Completando essa provld6ncla, foram convidados a 
peAetrar na sala de reunião os J)rocurador" que u encon
travam mu~tidos do6 respectivos Instrumentos de mandato 
outorgado• pelos deposltantea aos qual• to! apruentado o 
Boletim de Subscrifão, que ap61 devldamtnte aulnado vai 
anexo a esta para o competente registre no R egistre do 
Comércio. Proclamou, o senhor P residente, que se achava 
coberta a emissão ora lançad& e que, deveriam aer afiotadu 
medidas inpresclndlve is para a d eliberação da import~'ncla 
de Cr$ 101.480,00 (Cento e hum mil, qua•roc:entol e seuen
ta cruzelroa), q ue se encontra dep1uitadG em Bancos tluto
rlzadcs aom c q ual se rão lntecralizados. Declarou , e senhot· 
Presidente, q ue e ~.J pital Autorizado Cr$ 1.06-i.807,00 (Hum 
milhão, sessen ta e ouantro mil, oltoc:entoa 1 aete oruzeiroa), 
tica auim dlatr lbuldos: 266.204 (ll>uzentos e sen11nta e sell 
mil, duzentos e qual r e) ações oràinárl:u e 798.603 (Setecen· 
to• e noventa e ~1 lto mil, 11fscent•• e tr b ) açõea preferen
ciais, t odas no v1; lor d~ Cr$ 1,00 (Hum eruzelro) cada. Disse 
ainda, o senhor Dlrd or-Presfdente, que o atual Capital Re
gistrado da Emprei l ~ de Cr$ 911.01!tl,OO (Novecentos e on-

se atinge por avião, 

RU:S OLVE: 

Designar o Curador João Telles, do Quadro do Mlnl•
térlo Público deste Ter ritório, e pois, o de maior. hierarquia 
local, par a efetuar correição judicial nas referidas Comar
cas, envtand@, com a possível urgên cia, para a Procurado
ria Ge ral em Brasília, o Rela tór io do re1pectivo movimento 
forense, que ilustrará o Relatório Geral a ser encaminhado 
ao Exmo. Senhor Ministro da J us tiça. 

Cl!lmpra-se, Publique-se no Diário Oficial deste Terri
t ório e no Boletim de Serviço da Procuradoria Geral do 
Distrito Federal e Territórios e dê-se ciência pessoal. 

Maaapá, Ter ritório F ederal do Amapá 

José J úllo Guimarãea Lima 
Procuradoria Geral da J usilça do Distrito Federal e 

Territórios. 

Indústria Mobiliária D' Are S/ A - IMDASA 
Ata da reunião conjunta da Diretoria e do 
Conselho Fiscal. nalizada no dia 11 de agosto 
de 1972. 

Aos onze d ias do mês de agosto de hum mil nove
centos e setenta e dois ( 11.68.1 972) às dez (10:00} horas, na 
sed~ social da Indústria Mobiliária D'arc S/ A - IMDASA, 
sita à Avenida Mendonça Furtado, 178(1, na cidade de Maca
pó, Ter ritórie Federal do Amapá, reunlu-s~ cenjuntamente 
com a presenga de todos os seus mem 9ros, respectivamen
te a Diretoria e o Conselho Fiscal da Empresa, com e fim 
de deliberare m sobre a emissão 101.460 (cento e hum mil , 
quatr ocentos e sessenta) a! Ões preferenciais, no valor ile 
Cr$ 1,00 (hum cruze iros) cada ação, nominal, a serem subs
critas eom recursos oriundos dos Incentivos Flsuis, do que 
trata o Decreto-Lei n º 756/ 69, perfa zendo um total de 
Cr$ I u J..J. IlO,OO r cento e hum mil, quatrocentos e sessenta 
cruzei ro~ } em ações dessa eate goria. Instalados os trabalhos 
sob a direção do Diretor-Presidente da Sociedade, acionista 
Lu i·• C < r'r ~ Jl .. ru ricy. o mesmo submeteu a matéria à aprecia
<;,., c! c < Pt ,is diretores da Empresa, que na sua unani
mlda 1·' ":! pr••nunciaram favoravelmente a emlsslo supra
IN r dunado. E~ ta decisão foi Imediatamente submetida à 
c>p reei:lt;ào dos senllon·s membros do Conselho Fiscal. Em 
seguida pronucdou-se o Conselho Fisoal ace1 ca de ssa pro
posição da Diretoria e que também pela sua unaftim idade, 
fni fa\·o rfn !!I a emissão das ações, tal como, deliberou e 
Pl 'rus a Dirlf.(•ria da Empresa. Ass im, formalizou o n u 
pr! rt:et'r _.._. ;, L .;·ização a Diretoria a praticar ato da respee
ti•.'n e:tl:~ :;av 1.os seguintes termos: Tendo em vista o q ue 
ac:~'':l .: de!iberar a Dire tor ia da Empresa, e considerando 
qU<' J• i fei to em plena h armonia com os dispositivos lega is 
e princípios estatutarios da Sociedade. opinamo• favoravel-

1 ze mil e dueneve cruzeiros) assim dlltrlbuidos: Cr$ 261.204,00 
(Duzentos e seslenla e hum mil, duzentoll e q~t~atro cruzei
ros ), r eferentes a a a ções vrdlnárlas aubscrltu IRtegralizaclu 
e Cr$ 64!!.8 15,00 (Se i&centos e quarenta e move mil, oitocen
to• a quinze cruzeirt>s) relativo• 111 ações preferencial• su
bscritas. Nada mais havendo a tratar, apó• arradecer a 
presença ele t odos o.> membros da Diretoria 1 do Com:elke 
F'iscal da Sociedade , o senhor P resideJlte deu per encerrada 
a Reunião, mandando que u lavrasae a pnsente da, a 
q ual está registrada noa liv ros próprios , e que de)ilols de 
lida e aprovada , se rá assinada p~o~r t odo1 os preae11tu a 
R eunião. - aa) Lu!~ Carlos Murlcy, Maria Eliza Mala Mu
ricy, R u&atto BoettiH . Walter Silva Pncheco, Nes\lerhlo doi 
S antos Valente e €!1odoaldo Canalho do Naselmento. 

Est.a é cópia fiel da atn lavrada nos Livros próprloa 
de Reilstro de ntu das reuniões àa Diretoria 1 do Conse
lho J'iscal. 

Macapá, (AP), 11 de age~te de 1172 

I12dúat rie Mobiliária D'Arc S/A - IMDAIA 

Luiz Carlo1 Muricy 
Dlr. Presidente 
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CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO: 

Certifico para os fins que, nesta data, ficou arquiva
da neste Cartório de Regi>tro de Imoveis desta Comarca de 
Macapá - Segunda Circunscrição - Capital do Ttrrltóric 
Feder al do Amapá, Um e (l) v ia desta Ata da Reunião Con
junta da Diretoria e do Conselho Fiscal, realizada no dia 
11 fie agos to de 1972, da Indús tria Mobiliá ria D'Arc S / A 
- IMDASA - O referido é verdade ao qual me reporto e 
d eu Fé. 

Macapá , (AP), ll de agosto de 1972. 

Nino Jesus Aranha Nunes 
Oficial Substituto do Registro de Imóveis 

---------~~·-.,..,.r-•'ftl-• ----•J--~~___.. . ..,. 
Pr efeitura .i/ wúcipal de Oiapoque 

DECTIF.TO N!' 18 

Abre Crédito Adicional Suplementar sobre o 
Fundo de Participacão dos Munlcipios. 

O Prefeito Municipal de Oiapoque, no uso das atri
buições que lhe são conferidas por lei ~. com funda
mento no Art. 4° da Lei Mun :cipal n° 3171 , 

DECRETA: 

Art. 1°) F ica nberto em fa\·or d0 Fundo de Partici
pação dos Municípios o Crédit.o Adicional Suplem•mt:l r no 
valor de onze mil novecentos ~ noventa cruzei! os (Cr$ ... 
11.990,80), para reforço das seguintes dobções orçament árias , 
' or hlilver sido huuflclente o consig nado no orçamento fi
nanceiro: 

3.1.3.0 - Serviço1 d to Terceiros 
4.1.1.0 - Obr a& Públicas 

01.00 Trapiche Municipal 
07.00 Melholia dos Prédios Escola s 
OQ.OO Obras d a Drenagem e Aterro 
12.00 Melhoria das Vias Urbanas 

5.600,00 
1.200,00 
1.300,00 

3.090.00 

800,00 8.900,00 

11.990,00 
Art. 22) Em conseqüência do Artigo ant erior ficam 

cuteeladas, parcialmente, as dotações orçamentárias abaixo 
ealilmendaa no v alor t otal de onze mil novecentos e noven
ta crwzeiros (Cr$ 11.9i 0,00): 

3.1.1.0 - Pessoal 
3.1.2.0- M&t erlal de Consumo 
3.1.3.0 -Ser viços de Terceiros 
3.2.3.3 - Salário-Família 
4.1.1.0 - Obras Públicas 

06.00 Amplla~ão da Rêde Telefônica 
4.1.3.0- Equipament os e Instalações 
4.1.4.0 - Mater ia l Pe rmanente 

800,00 
2.040,00 

150,00 
100,00 3.090,00 

2.400,00 
1.400,00 
5.100.00 8.900,00 

11 .910,00 

Art. Jl! ) Devem ser alterado n a s quantiall acima es
tipuladas o Plane de Aplicação do Fundo de PartlcipRção 
dos Munlcipios, para o Exercício d e 1972. 

Ar t. 4P) Este Decreto entrará em v igor na da ta de 
sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Oiapoque, 15 de setembr o &e 1972. 

(a ) Francisco Guilherme Piment a - Prefeito Munic ipal 

Ev l!Ásio Pedro de Lima Ferreira - Tesoureiro 

Divisão de Colonização 
Seção de Terras 

EDITAIS 

De ordem do Senhor Dire\or da Divisão de 
Oelonização, torno público qu e, Joaquim Rodrig ues 
da Silva , brasileiro, casado, ag ricul tor , residente e 
domicili~:~.do na Rodovia Barão do Rio Branco Km. 94 
Município de Macapá, vem mui respeitosamente nos 
te rmos do Artigo 133 e seus§§ e § ú nico do Artigo 
203, d o Decreto -Lei nQ 9.760, de 5 de setembro de 
1.946, requerer à Vossa Excelência, Licença de 
Ocupo çãE> de u rna área de terras da União, situada 
à margem direita da Rodo via acirna citada, num 
afastamento de 40 metros, abrangendo uma á rea 
de 800 hecta re s res sal vados os terrenos de ma 1 ;J !": .. 
porven tu ra existentes, distand0 da faixa de fron tt !I 'i 

DIARIO OFlCi t\L 3a. pãg. 

-----=-----~--...-~----- ......... _...,.,....,_.,.-
mais de 160 quilômetros, que o requeren te preten
de para continuar os trabalhos agropecuária. 

De acordo com a Vistoria procedida pela DC, 
a te rras tem a~ seguintes indicações e limites: Faz 
frente para a margem direita da Rodovia Barão do 
Rio Branco (num afasta m ento de 40 metros) do 
Km . 94 com t~rras re~e rv ado s à «Açucareira», pelo 

1 
lado esquerdo com o Km. 92 e terras devolu t2s e 

j pelos fundos com o Rio «Pedreira », medindo 2.000 
1 met ros de frente por 4.000 ditos de fundos. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

'E, para que se nã o alegue ignorância, será es
te publicado pela Im~re:nsa Oficial e afixado pelo 
prazo de trinta (30) dia s à porta do edifício desta 
Repartição. 

Macapá, 24 de outubro de 1972. 

Leandro Marcelino Bezerra 
Chefe do Seção de Terras. 

- O\' ordei;·, d l Sr. Diretor c1:.1 Divi~ão ele Ct,lon!za
ção, tornu p.:;blicu r111e, Bndc•t~ Gome$, brd~i!••iro, ,.olte[ro, 
agrlcultor. resident~: e r!• ••icil;ado LO lugar c!PnOd1tl'~<.lo lg·.
rapé •Agu2 Fria", no Hi·• .\m;t[':tri, !\'Iunicipin de ~,,;tc[•p:i, 
vt>rn mui re~peitosament,> uos te rm os do J'.1tigo 133 E: seus 
§§ e § único do Artigo 203, do Decreto-Lei nº 9.7GU, de 
5 de setembro de HH ti, r equt>rer à Vossa Exceiénc!::J. Li
cença de Ocupação de u ma área ele terras da União. ~ituadn 
à margem e squ ~rda do Igarapé «Água Fria», afluente elo 
Rio Amapari, abrangendo uma área de 100 hectares, ressal
vados os terrenos de marinha porventura existentes, clistando 
da faixa de fronteira mais de 160 quilômetros que o requeren
te p retende para continuar sE'U trabalhes de agricultura. 

- De acordo com a Vistoria precedida pela DC, a 
área tem as segu intes Indicações e li1:1il es: - Faz f rente 
para a margem esquerda do Igarapé «A ~ua Fria», pelo lado 
direito com as terras ocupadas por M~n ins da Sil\'a, pelo 
lado esquerdo com terras de Ercília da Costa e pelos fun
dos com terras devolutas, medindo 1.000 metros de frente por 
1.000 ditos de fundos aproxidamente. 

E, para que se não a legue igno: ância, ae rá est~ pu
bllca1:1o pela Imprensa Oficial e afixado pelo prazo de trin
ta (30) dias à porta do ed ifício desta ltt•partição. 

Macapá, 24 <ie outubro di 1972. 

Leand ro Marcelino Bezerra 
Chefe da Seção Ge T erras 

- De ordem d o Senhor Diretor da Divisão de Colo
n iZlcãu, tomo público que, Jamary Homem de Mira, brasi
leiro, c11sado, comerciante, pecuarista. residente e domicilia
d o nesta Cidnde de Mar.apâ à Avenida Presidente Vargas. 
r..0 439, Bairro Central, vem mui respeitosamente nos ter
mos de!> Artigo 133 e seus §§ e § único do Artigo 203. do 
Decreto-Lei oº 9.760 de S de setembro de 1.946, requerer à 
Vo:ua Excelência, Licença de Ocupação de uma área de ter· 
ras da União, situada à margem esquerda na Estracra de Fer
ro de Amapá, Município de Macapá, Km. 149, abrangendo 
u m a área de 42 hecta res, ressalvados os terrenos de ma
rinha porventura existentes , d is tando da linha divisória do 
Território Nacional mais de lGO q uilômetros que o r eque
r ente pretende p 1ra desenvolver os trabalhos de agricultura. 

De acordo c:wm a Cessão fPita Bnter!MmPnte ao pri
meiro proprietário Senhor Walmiro Martins, as terras tem 
as seguintes indicações e limites: -- Faz frente para a 
margem esquerda da Estrada de Ferro do Amapá, num 
afaitament.o de 50 metroR, a com eçar no Km. 19-! - - 100 
metros até ao Km. i49 - 700 metros. pelo lado dlreito 
com t erras requeridas por Manoel Torres, pdo lado esquer
do com a Rodovia Cupixi I Vila Nova e fundos com a Ro
dovia Por to P la ton I Pedra Branca, medindo GOO melros de 
frente por 700 ditos de fundos. 

E, para que se não a legue ignorância, .. será este pu
blfeado pela Imprens<. Oficia l e n!ixado pelo prazo de (30) 
dias à porta do edifício desta Repartição. 

Ma~apá, 03 d.e Novembro de 1972. 

Leandro Marcelino Bezerra 
Chefe da Seção de Terras. 



33. P 4a.-fci ra!l, 7/8 de novembro de 1972 

DP o .-cl~m do Senhor Diretor ela Divisão le Colo:Jiza
~5o. to .-no pú:;licu Cjue, A b. 1 dos Sr ntos Ferrei! 1, brn~ .leiro, 
c:if,",!c, .:rlad<>r. resrdt·~'te e domicili dt• na Vil< Dr. Maia 
l!l1 ,·a• 111 d, ,,.uniL• io üe r.I:lca;>~• . n•m mui!'!.' 1)eÍ\OS'lnlen
!- . 'l~' 1 •'l'.i•vS do .\rtL.;o 133 e seus §§ e § \mie) do ,\rtigo 
2;1n, do Decreto-r F>i nº 9760, de 5 ce setembrn de 1.94ü, 
l'<.!C:~lPrer a VC's~a !'xrelcncia, Licença de O cura ;lio de uma 
á··e:: d~ t ~nu;; da Uni& o, ,;ituada no Iga!·:..pé F'ortaleza», 
r..~ur.ic:p:o de Macapá abrangendo uma área de 50 hectares, 
res s:-1\ éltlc 3 0s tarcnos de marinha notTentura exist·~ nte s, 
di~t::tr',;, da lr~ha divisória dl) TerritÓri.l N(·c ion d mais de 
160 quôJ~Jt..ctre;s qul" o r equerente pret• nde FIUr>l con tinu ar 
os tn.J:oalh·)S de exploração d;! pecuária. 

De acordo com a vistoria procedida pela DC, a área 
tem as ~eguintes indicações e limitE:s: Faz frer·te p<.ra a 
ma.-gem direita do Ir,:arapé <<Forta leza>>, pelo 1 Jdo direito 
cc:n o I7,arapé <<Abacate», pelo lado esquerdo com tNras 
de José Silva da Costa e pelos tunclos com o Senhor Rai
m undo, medindo 500 metros de frente por l.ooo di tos de 
fundos aproximadamente. 

E, para que se não alegue ignorância, será e~te pu
blicado pt>la Imprensa Ofic ial e afixado !'elo p razo de t rin
ta (30) d ias à porta do edifício desta H('partição. 

Macapá, 03 de novembro de 1972. 
Leandro Marcelino Bezerra 
Chefe da Seção de Ter r :1s. 

- De ordem do Senhor Diretor da Divisão de Colo
nização, torno público que, A. M. dos S:mtos, Firma Cümer
cial, estnbelecida nesta Praça, à Rua H.io de Janeiro, n9 864, 
vem mui respeitosamente nos têrmos do Artigo J 33 e Seus 
§§ e § único do Arti~o 203, do Decreto-Lei n.0 9.760, de 5 
de setembro de 19H:, requerer a Vossa Excelência, Licença 
de Ocupação de uma ~>rea de terras da União, situada no 
lugar denominado Sem Denomina~;ão, no Município de Ma
capá, élbrangendo uma área de 7 ha.37a.OOca, res~nlvacos os 
terrenos de marinha porventura existentes, distando da linha 
di\' i!:ióri a do Territótlo Nucional mais 160 quilômetros que 
a requerente pretende para desenvol\'er as atividades de 
granja. 

De acordo com a Licença de Ocupação cedida aute
rlermente ao Senhor Luiz Slrun da Costa, a area tem as se
guintes indicações e limites: - Faz frente para a margem 
e squerda da Estrada que sepa rn as terr as ocupadas pelo 
Quartel 34º m; por onde mede 220 metros, pelo lado direi
to com terras ocupadas por João Batista Moreira, por onde 
mede 335 metros, pelo lado esquerdo com o Lago d as << In
dias», por onde mede 335 metros ~ fundos com terras ocu
padas por Martiniano da Silveira, por onae mede 220 metros. 

E, para que se não alegue ignorância, será e ste pu
blicado bela Imprensa Oficial e aí i:\ado pelo prazo de trin
ta (30) dias à portél do edif ício desta Hepartiçào. 

Maaapá, ol de No\'tmbro de 1972. 
Leand,·o Marcelino T3('ze rra 
Chefe da Seção de Terras 

- DR ordem do Senhor Drreitor da Divisão de Co
lemização, tor.10 público que, José Al\·es Braga, brasileiro, 
casado, auxiliar técnico, residente e domiciliado ne~ta Ci
dade de Macapá, à Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, 
n º 1.726, vem mui respeitosamente nos termos do Ar tigo 
l 83 e ~eus §§ e § Úl'llco da Artigo 203, do Decreto- L t i 
nº 9.7GO, de 5 de setembro de 1.946, requerer a Vossa Ex· 
celência, Licença de Ocupação de uma área de Terras da 
União, situada no Igarapé «P alha», Município de Macapá, 
abrongendo uma área de 200 hectares, ressalvados os ter
r enos de marinha porventura exislentes, distando da linha 
divisória do Territór io Nacional mais de 160 qui lômetros 
que o requerente pretende para desenvolver os traba lhos 
de agropecuá ria. 

- De acordo com a Demarcação procedid'1 pPla oc. 
as t e r; o;s tl'm as seguintes indicações c limites: - Faz fren
te para ambas as margens da Rodovia Barão do Rio Bran
co, do M-1 ao M-2 deflete com 90"00' com a d istâ ncia de 
1.000 m ·. ·lS onde limit a-se com tPrras devolutas, do M-2 
:10 J\1 :~ dcíl •le com 270°00' com a distancia de 2.000 metro ~, 
do J\ L 3 o o H-~ com a deflexào de 27"00' anm 1.000 met•·os 
de d1st..ncia. do M-4 ao M- 1 com a àeflexão de 
27o0 ou' na di:• ~meia de 2 coo metro~. final dos trabalhos, 
ficando en~ruv::do 6}0 centro ,, <1 área parte do Igarapé 
" Palha ~·. 

F., p1r<1 f!UC se n iio alegu (nor5ncia, será este pu-
blicn lo l>'il T:nprenso Oficial e .fixado pelo prazo de trinta 
(30) d1·1s .1 p d-i do edifício desta Repartição. 

hlacapã, o7 de novembro de 1972. 
Leandro Mar celino Bezerra 
Chefe da Seção de T er ras 

DIÁRIO OFICIAL 4a. p3g 

- De ordem o Senhor Diretor da Divi11ão de Colo
r ização, t orno públi •) que. 1\Iarcelino Quares:r:a da :;Bvu, 
br'1sileirl'. ca< .d11. : ·icul!or. residente e de rr.' cili::rw n:l Es
trada d·~ C<.o!l .-.o \'c .!E'. Tl~'mic'pi' de 'v1arapá, vem mui res
peítosar.Pnte nns te nos elo Arti 1~o 133 e seus §§ e § 1111ico 
do 1\r ti.:;o 203. do I :reto-Le i n. 0 9.'i60, de 5 de sc!Pmbro 
de 1946, rE>qu •rer a .' oõsa Excelência, Licenç::. C: e Ocupnt'iio 
de uma •ren ~e let s da União situada na Estrada lJorto 
Flatcn-Campc Vere "!, Município de Maca pá, ;,brangenclo 
uma área a e ~o het .ru:, ressal\ ndos os t errenos de ma
rinha porvent Jl'a e' :tente~, distr.ndo da linha div isória do 
Território N; eional mais de 16o quilômetros, que o reque
rente pn•tenci:! par:: os trabalhos de ag ricultura . 

De acorcln cor a vistoria nrocedida pela DC , a área 
tem as seguintes in 'cações e limites: -- Faz ft ente P< ra 01 

margem esqu••rda d Estrada de Campo Verd(', fundos com 
terra1 devolutas, lac , esquerdo cr:>m tl·rra s do Senhor· Neu
saeng~>r (' pel•l !:~do l ireito com t errns devolutas , med indo 
5o e mdr,.s de frent : por l.ooo ditos de fundos. 

E. rara que ~" não a legue ignorância, será est(' pu
blicaclu r >la I mpren J Ofici[l l e afixado pE'lo prazo de trtn
t a (3vl d ~s à porta .to edifício d1· ta He!Jartfçiio. 

Macapa, o7 dtc Sovcmbro de 1972. 
Le:·"'ldro MRrceli no Bezerra 
Ch f e da S('c;i;o de Terras 

- DP crdem -;o Senhor Diretor t'l<t Di\'isiio de Cr:lo
nizarão, torno públi ·o quC', Bem indo ~ery da Cú;;ta, l.::rr.si
leiro, rD'<'do, [gricu ·m-. l'E'~id~.=ntf' e d' .• mic:iliCldO nes ta Ca
pital à Hua Lli<:!zer "e\·:y, n • 2.268, vem mui respeito~a
mentc nos te: mos c., Artigo 133 e seus §§ e § úrico do A r
I igo 2o3. do 1 >ec retc Lei n'1 9.76o, de 5 de se• "'nbr o de 
1.946, requere r a Vo 5P. ExcE- ll nCi"l. Lirent;'1 d" t 1pcc;Ao de 
urna árLa de tl?tTas cia União, s ituada no Rio l'.:.,tarL Mu
uicípio de Macaoá, brangendo uma :J rea de 3oo heetarel', 
ressalvados os terrl' ,os de marinha p. rventura existentes, 
dis tando da li nha di d sória do T erritorio Naci • nal ma is de 
160 quilô metros q ue o requerent e prclcnde pnra deseuvol
ver as atividades al rícolas . 

De acordo con a Vistoria procedida ptlo DC, a área 
pleiteada tem as ser .1intes indicações e limites: Faz frente 
para a margem din ta do Rio Matapi; limitanrh-se pelo la
do direito (baixo) cc n o Igarapé «Madeira• , p lo lado e s
querdo (cima) com c Igarapé «Paxiuba» e pel r~ fundos com 
t erras devolu tas, mr J indo 1.5oo metros de fnt te por ~.ooo 

ditos de fundos. 
E, para que sP não alegue ignorãn~ia, será este pu

blicado pela ImprerFa Oficial e afixado pelo prazo de t n nta 
(3P) dias it porta do •difíclo desta Repartição. 

Macapú. o7 de novembro de 1972. 
Lea ·~dro Marcelino Bezerra 
Chde de Seção de Tenas. 

Estatutos da Jssociaçfio dos Cronistas 
e Locutores Esportivos do Amapá 

(Continuação do número anterior) 

Art. ]5° _ Q •;:~ nto ao Conselho Executivo sorr ente 
serão sufr<Jt1u'los peJO ,·oto secreto o Pn:sidente e o Vice
Presidente, ·'cubendo :'to p rimeiro escolher entre os sócios 
ca tegorizadof- no~ n· .rnerc,.s IV e V, do art. 4º , e dar posse 
aos seus auxil;~r!'~ 1 •stantes, est abelec idos no art. 129, 11° 3, 
o que se venfh.:arà ua u~esma oportunidade da investid ura 
dos eleitos, ato que comtará da ordem do dia, da solenida
de poRse. 

§ ú nico - Es\ ;mdo ausente o Pres idente as escolhas 
serã0 feitas pelo Vic ·-Preside nte. 

Ar t. 16º - As vacâ ncias ocorridas na Admin!a tração 
(Art. 12º, nt! I, II , e ~IIl. mesmo advinhas das dualidades 
de cargos em face lbs e leicõs e da escolha, com prlori.jade 
paro este caso, ~erã'l preenchida ~ pela indic:;l ràe do Pres i
dente do Conselho "~:<ecutivo ou do Vice-P residente, este 
(I uanda em exercícf,J, q ue os empossarão. 

Do Conselho Exe cutivo 

Art. 179 - Co;npete a o Conselho Executivo, coleti
vamete: 

a ) - i\dm i n!s~:-ar a Entidade, defender os seus inte
resses e promover o seu engrandecimeDto. 

b) - Interpret ·.r, aplicar e fazer cumprir esta Carta 
Estatutária, bem c•,mo as determinações !!manadas das ins
tâncias superiores. 

c) - Resolver os casos omissos: 

(Continua no próx!mG n1Ámer0) 


	

