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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO 

{P) Nº 133 de 21 de Dezembro de 1972 

O Governador do Território Federal do Amnpá, u >ando 
d as atribuições que lhe são conferida em Lei, 

RESOLVE: 

Art . tº - Aposent:lr, no Qva('iro de Pessoal «~arte 
Permanentt>», do Governo deste Território, nprov1do pelo 
Decreto nr. 70.572, de 19 de maio de 1972 publicado no Diá
rio Oficial, de 23 do rr.csmo mês e ano, os servidores abai· 
xo relacionados: 

1 - Nos termos dos artigos 101. item l 11 e 102, item 
1, alínea •a•>, Ela Con3tituição do Brasil: 

a) Rubem Esteves, matrícula nr. 1887.451 ocupante do 
ca rgo de Técnico Rural , Código P-205.!3.B. (Processo 
n~ 5.'i56/72-SG .); e 

b) Olivar Bélrbosa de Oliveira, matrícula número 
1.887.139. ocup<mte do cargo de Guarda Territorial, Código 
POL-506.13.D. ( Proct-sso n ú '11ero G. 254/72-SG .). 

II- Nostermos do arti~o 101, item li e 102, item 
11 , da Constituição do Brasil: 

a) Capitulino E~tevcs da Silva, matrícula número 
1.962.6-t4, ocupante do C>Jrro d~ Guarda, Código GL-203.10.8. 
( Pr~cesso nr. 6.1451 72-SG.), a cvntar de 28 de outubr o do 
corrente ano; e 

b) Manoel Adroni~o dos S antos, mãtrícula 
1.962.6!13. ocupante do carg•J de Carpinteiro, 
A-ti'Jl.l2.D. I Pt'OCPPSO nr. 5.335/72-SG.) a contar de 
outubro do cor r entf' ano. 

núm.ero 
Código 
JO de 

III - Nos termos do nrtigo 176, iteT!'l l 11 , combinGdo 
com o ar ligo 178, item 111 , todos ua Lei número 1711, de 
~8 de outubro de l!JS2: 

a) Pedro Vital Mascarenhas. matrícula nº 2.258.452. 
ocupante do cargo àe Eletrici~ta Instalador, Código A-802.8.A, 
(Processo nr. 5.918/72-SG.). 

Art. :!2 - Revogadas as disposições em contrário. 

Pal:tcio do Setcntrião, em Maca pá, 21 de dezembro de 1972, 

8-1° da República e 30° da Criação do Território F. do 
Amnpá. 

José Li~boa F'reire 
Governõdor 

-----~·~·----·-.......-._, ---------------
COPIA AUTf:NTICA 

Termo d~ posse do Tenente Coronel CBjDF 
Lourival Bemvenuto da Silva no cargo de 

Prefeito do Município de Macapá. 

Aos dezesseis ( 16\ dias do mês de jareiro cie hum 
mt l novece1~tos c setenta e três (1.9i3). terça· fEi ra. às d(!
zesseis horas e trinta minutos (16:30), no Salão Nobre do 
Pa lá cio «31 de Marco», séde da Prefeitura !Vlunicipal de M.a
capá e deste Poder Legisléltlvo, compareceu o Tenente Co
rone l Lourival Bemvenuto da Silva, apresentando o Decre
to Governamental (P) n 9 056/73-GAB, de 12 de janeiro d~ 
hum mil novecentos .: setenta e três (1.973 , contendo sua 
nomeaçiio, pelo Governo do Território Federal do Amnpá, 
para exet·cer o ca1·go isolado de provimento em comissão 
de Prefeito Municipal de Macapá, com base no item IV, do 

artigo 12 (dose), àa Lei 1.71 I, de vinte e oito (28) de outu
bro de hum mil novecentos e cinqüenta e dois (1.952) cujo 
teor é o seguinte: 

Armas da República 

Ministério do Interior 

Governo do Território Federal do Amapá 

Decreto (P) n.(l 056 de 12 de janeiro de 1973. 

O Govern<!dor do Tenitório F ederal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

R~SOLVE: 

Art. 1.o - Nomear. na forma do item III. do artigo 
12, da Lei n.o 1.711, de 28 de cutubro de 1952, o Ten. Cel. 
CB/DF Louriva l Bemvenuto da Silva, para exercer o cargo 
isolado de provimento em comissão de P refeito Municipal 
de lVlacapi.. 

Artigo 2°. - Revogadas as d isposições em contrário. 

Palácio do Setentrião em Macapá, 12 de janeiro de 
1!)73. 84.o da R epúol:ca e 30.0 da Criação do Território F e
deral d:. Amap:l. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Diante do referido Diploma Legal, apoiados no artigo 
55, item IV, do Decreto-Lei n,0 411, de oito (8) de janeiro de 
hum mil no\·ecentos e sessenta e nove (19ô9, os Vereado
res desta Casa de leis declaraCP empossado o Tenente-Co
ronel Lourival Bemveouto da Silva no cargo de Pr efeito 
Municipal de Mncap:í . E para constar lavrou-se o presente 
Termo de posse, que depois de lido c ach!ldo conforme vai 
assinado pelo Presidente d:> Câmara, demais parlamentares, 
P refeito e pe~r,oas ilustres prerentas ao aio. 
Sala d<Js Sessões da Câmara Municipal de lVIacapá, Pm de
zes>:e!s 06) de j::meiro de hum rn ii novec~ntos e :.etenta e 
três ( l .973). 

(a ~ Walie r B:mhos d~ Ax aújo 
Raimundo Alvanir Pereira Bezerra 
Ft·ancisco Gonçaives de Araújo 
Be nedito Picanr;o de Souza 
Stephan Houat 
Orlando Alves P into 
Humberto Dias Santos 
Antônio Munhóz LopE-,; 
Lvurival Bem\·enuto da Silv3 
José Lisboa Freir e 

E mais trima e seis (36) assinaturas de pessoas 
presentes ao ato. 
~ ......... ~~---w---·P-~-~---~-----

AssoC'lação Atlét ica Banco do Brasil 
Ata da r eunião de Assembléia Geral dos fun
cionarias do Banco do Brasil S.A. - Agência 
de M;;capá (ApJ. para constituição da Associa
ção Atlética B,mco do Brasil - AABB - Ma
capá-Ap. 

Aos vinte e qua tro dias do mês de junho do ano de 
hum mH, novecentos e setenta e hum, às dezessete horas , 
no pr-é dio do Banco do Brasil S. A., nesta capitctl, estiveram 
reunidos os funcionários do Banco do Brasil S.A.-Agência 
de Macapá-Ap, em Assembléia Geral , pa ra constituição da 
Associação 1\ Uéiica Banco do Brasil (AABB), com sede e 
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As nrpartiÇÕPS Públtcas I E X p E D I E N T E I As HPpart'~·ões Públic~ r 
'i'erritoriai" delerão remeter .1. cingir- ~t··io às a~;~inaturtB 
o eY.padien tr dt:>btinado a pu- anuais t·euov ... das até 23 '!c 
IJli~açüo neste DIÁRIO OFI- 1 IMPRENSA OFICIAL fevereiro de cada auo ") as 
CIAL diàriumeate, até às I iniciadas, em quulqum· i>poc:~ 

I * ~·-· · ·~ 1:::30 !!oras. exceto aos sába- DIRETOR 1 pC'los órgãos comp1>tentes. 
fio!:! quanrlo de verãtt fílzô -lo t'a?·los de And?·ade l l 1 A fim rle nossibilita•· a 
llt4 ÚS 11:50 hMIIR. \. J-.\n eS r emessa de valores I'H.'OB'[:U· 

AH recta .o ações pertincn- • •" " * * •- nhact os de csclareeunento~ 
t e1- fJ. matérl:i retribuída, nos DIÁRIO 0FICIAL I quanto :':. sua aplira~1io , !'nli-
,,:~·•ott '1~ ez·roH ou omissêcs, lmpt rt <o nas Ofi cinas da lm}l!rens.~> 0firial ' <:ita rros usem 01:1 intcres~:~adoi! 
flt:lvcr!ío sPr formulada11 por MACAPA - 'J'. F. AM APA l pr eierenci&l ment,• uheqne ou 
t!~1Cr ito. à Seçi1o de .Redaçfio, • • .. • .. " ,.... i vale pos ta l. . . 
das Y às 1:Uo horas. no má - A S SI N A TU R A S 

1 

Os ~uplrmentos afl edi-
xilllo ati' i2 h o r a s ::~póR a Anual . Cr$ 25,00 r;õPs dob órgf.o>l ot'ie!ais so 
lll'ldll r'os 0rgãos oficiais. Seme:.tral. « 12,50 I SP forneC'('fào aN assinante" 

Os origiJHJi~< devPrão ser que as I'OlicJttlren:. no llto •Ll 
tiat!ln/'l'afndes c autc·,ucados, Trimestral 6,~5 I ass'natma. 
-r(•ssalv:Jr1as, por quem rle fii- Número avulso. « 0,30 i c..; fun r·iooárifl pt':bi!<:o k-
···•ltl'l ~!:l.:>uras P cmendac. • .... • v...... . d1 ral, tt•t'li. um Q(•seo:no de 

,_xcetundas as para 0 ex- <<BRP.S1.L~A -: ~~le Diário Oficial .é :ncontrado pma leitu- ](10 o· t"!lra l:J.:er jL;s a ê:>te 
tcnior. que Pt'rftfl 8 e 0, p r e I ra no Salao . ~acwr:al e Intern~~JODa l da Im;>rensa, da 

1 
GcM:ooto, dt·vcn• prO\ lll' e.~ta 

anum.; 3S n.sFiuaturas pt.dl·r- ___ COO~Et, PRESS, .no «Bra~•h~~pen~l_Hote. · - _ c;ond1çfw no a tu cJa a:;sintl\Ut a 
t-e-flo t1 mar, <'fi qualquer I Para ~a.cJI!t:Jr aot- assman- J A f t ~J ~c evttar soluçao 
épo<•a, pM lit'i!- meseb ou um I tes a H'I'Jiteação do prazo de de contwwdadc no recebi- O <'Ur-to '' ~cada t•:xrmpla r 
an(o. VHiid:Hie de !'Uil!! a11sinaturas, mento dos jorn~is, d ('v e m a~ra5;tdo elo~ 'rgtu" •·li-

na p:utc superior du e nd rnê- os aE:sinaT'tes providenciar a cild, ~>~rá, nu nr.<:a nvulsa 
All ussinttttJras Yenciúa" 1 ço vão impressos o número respediva renovação com at r~~cida de CJ$ ll,Ol t-e do 

11nd<.:riio se~: suspnlstts sem I do talr..o dt> registl'o, o mês e antecedêacia mínima de trin - mesmo ano, e ue Cr.S O.U'! 
avif!O prévio. o ano tm qul' l indar á. t11 {30J din,.,. por ano dl'corrido. 

------------- ·---------------------
fôros nesta cld<Jde. A r eunião contou com a p:wticipação 
especial do Sr. InspetCJ r Rar>t:lfo Nobre Martins, que inspe
cionava a dependência, sendo presidida pelo Sr. Dr. Justino 
Ferreir::~ do Amaral, GPrente local. que com·idou a mim, 
Rai:nunrlo Messias Barbosa de Carvalho, para Secrebário. 
D~ .1do abertura aos trabalhos o ~r. Presid~nte fé:IJu da 
A~sociação e seus fins, bem Ct>mo set· imprescindível a 
criação de um ambient e social-despot f ivo-recreativo que, não 
somente estimulasse a prática de e-.;ercicics desporti\'OS e 
d~ r euniões culturais sociais. como tamoé:m, produzisse um 
estreitamento nas relações entre os associ~'dos. Liberada a 
pal:wra, foram discutidos vários assuntos ntinentes à A~so
cia(ão. ficando estabelecida R importância de Cr$ 10.00 (dez 
cruzeiros) como mensalidade dos socios- funcionários. Proce
deu-se, em seguida, por aclnmação, à elt!ição da Diretoria e 
dos membros efetivos do Conselho Fiscal pnrfl o biênio 
1971/ 1972. Para a Diretoria foram eleitos: Pr!'sidente- José 
Wilson Barbosa de Carvalho, bras:leiro, casado; Vice- Presi
den~e - Pedr o Ricélrdo Kohler da Cunha, brasileiro, soltei
ro; Secretári@ - .Raimundo Messias Barbo:;a de Carvalho, 
hrasileiro, solteiro; Diretor de Esportrs - José Moacyt· Ba
nhos de i\ raújo Filho, brasileiro, solteiro, Diretor Social -
Oriovalda dos H eis Nunes, braslleira, solt!'ira; 1 • Te:;oureh o 
- Jonas dos Santos Banhos, bra~ilelro, casado: 2° Tesou
reiro - O~élio Silva Ar:aújo. brasileiro. casildC'. Parél mem
bros ào Conselho Fiscal foram eleitos: Benedito Alve~ de 
Sa, brasileiro, casado; Derossy Araújo da Sil\'a, brar::ileiro, 
casado e Moody lVIf'lo da Silva, bra~ilf'>i1·o. solteiro; todos 
bane, rios, residente e domiciliados n~~ta cidade de Macapâ . 
Por fim fJiou o Presidente eleito. manifestando-se agrade
cido pela escolha de s~u nome para d:rl~ir os destinos da 
entidade, cuja cr1"ção desde há muito constituía deo~idl'rato 
alentado por todos aqueles que empres•aram ou emprest~m 

seus serviços nesta Dependência. 1\ada rnais havendo a 
trat;;r, foram suspensos o~ trabalhos pelo tempo nece!>sário 
à lan·alura desta Ata, e, re~ berta a SL'~são, foi a mesma 
lid:J, apro\·ada e assir.ada p elo Sr. Presidente, por mim, ~e
cretário, e por todos os demais presentes. 

M::tcapá (AP). 24 de junho de 1971. 

Justino Ferreira do Amar:-:1 
Presidente 

Tiaimundo Mt:ssias Barb0sn de C. rvalho 
Secretário 

José Wilson Barbosa de Can·alho, .José 1\!o::~cyr Ba
nhos Je Araujo Fiiho, Orivalda dos Rt•i s Nunes, Adie! José 
Passos da Cunha, i.Jeros!>y Araú,o da Silva Chrhtiano Ar
gemiro de Souza Kzam, Osl:lio S1lvn Araújo, Jonas dos 
Santos Banhos, Itamar de Souza CarmC'. r\sd1 ubal de! Cas
tilo Andrad~. Moody Melo da Silva, José Hibamor Santiago 
do Nascimento, Pedro Rica rdo Kohler d<J Cnnha, .Jose Célio 
Ayres da Silva, Leôncio Marques Uchó<;, Raimundo de 
Meireles Bror.i, Aluízio de Andrade Pontes, Luiz Carlos oa 
Costa Pessoa, Raimundo Ailton de Mutos MEnezes, Antônio 
Carlos r'a rias de Souza, 'Getú lio do Espírito Sunto Mota, 
Benedito Alves ele Sá e Carlos Alberto de Souza Oliveira. 

~lernlm,s Lia ]Jirf'lr:ria rl('ila !'111 OU til' ~ell'mhro llc I !l:~: 

Presidente: Jonas dos Santos Banhos brasileiro, 
casado, bancário; Vice-presidente: Pedro Ricardo Kbhkr da 
Cunha - brasileiro, sclteiro, banc<irio; SecrPtilrio: Getúlio 
ào Espírito Santo Mota - brasil~iro, casado, bancário; Di· 
retor-TesourPiro: Itarr.'lr de Suuza Carmo - brasileiro, cr-t 
sado. bancário; Dirttor ae E:-portes: José Célio A,vres da 
Silva - brasildro. c;;sado, bancário; Diretor Social-Cult~ral: 
José Ribamar Santiago do Nascimente- brasilclro, solteiro, 
bancário. 

SecretaTia de Obras Públicas 
r\provo e Publique-se: 

José Lisboa Fn:;re 
Governéidor 

Cópia Alltên tica da ato ch reunião para licita<;ão de 
preços de~tinada à execução de obras oara a Administração 
t err itorial conf<,rme termos da Carta-ConYite n9 o4/73·.SOP. 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do r-no de hum 
mil novecentos e seter.t1 e três, no Gabinete do Secretário 
de Obras Públicas. sitr-t ú Avenida FAB. nesta cir!ade. pe
rante a Comissão co.lstituida pelos sc11hores Joaquim de 
Vilhena Netto, José P.irton de Almeida, hlanoel Antônio Dias 
e Douglas Lobato Lopes. prcsidLnte e mLmbr .. !" incumbida 
ào receb:mento e julgamento de propo5tCIS destinadas à exe
cução de obras par[! a r\dmini~tração territori;; l, comparecc
r<:m os senh.n·es Jc:3v \ ictor Muura de .\rruda. gerente da 
firma do mesmlól nome. l\'anett.> :::,iqueira de Souza. repre
sentando a firma Construtura Brasileira Engenharia e Co
rr.ércio e l':;aria de Natar.! Cortt>s Madurc>ira, representando 
a firma J. M. Costa, Construtc.ra c hnobiliári2 & Cia.. a 
fim de partic'parem da liclt~;~çüo de pre,os p;;;ra os 3erdçt s 
de instalações de quatro maquinas :<I .I DA CO W», nos Gru
pos Escolares \3.-.rüo do Rio l3ranco, José àe AncLie\.a, 1-'ri:-.
cesa Izabel e Municipal P::rá, nesta cidade. em atendimen
tos aos termos da Carta-Convite n" 04/73-SOP. À$ dez !JOH•S 
o senhor Presidente iniciou os t1 aba lhos da Ct mi~são. 
acolhendo-se as p!·opo~tas dos llcit:.mtes. as quuis apre::.entam 
o resultado const •• nt~:: do quadro abaixo: 

Instalação de Máquinc.s em Grupos E~colares 

Firm·1s Prop1..sla-Cr$ Prno-Dias 

Const. Brasil. Eng•. Comücio 1G.862.60 
J. M. Costa, Const. Imob. & Cia. 17.925,02 
João VIctor Mouca de Arruda 27.427,00 
A. Rodrigues Engenharia e Comücio N.C. 

30 
60 
75 

De acordo com o quado acima, verifica-se ser a mais 
vantajosa proposta oferecida pela firma J . M. Costa, Cons· 
trutora e Imobiliária & Cia., que serú submetida a superior 
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apreciação do Ex mo. Sr. Governador do Território. !:'lada mais I 
havendo a trat.1r, lavrou-se a present~ ataque segue datnda , 
c a~sinada pelos pr esente. . 

Macapcí, 19 de janeiro de 1973 I 
a) Joaquim de Vilhena Netto 

José Airtl'n de Almeida 

Manoel A o~tôr :o Dias 

Doug!as Lubato Lopes 

João Victor Moura de ArruJa 

Ivanet~ Siqueir-a c.ie Souza 

Nuzaré Costes 

Délcio Ramos Duarte. 

~··- ..,.-~~- =--· ~-~---.. _ .. __ ...... ..--.... - - , 

Secretaria de Ob-ras Públicas 
Apro,-o e Publique-se: 

J osé Lisboa Frei re 
Governador 

Cópia Autê11t ic;; d a ata da reunião para l icih
ção tie precos destinada à execução de obras 
pari:l a Admini stração Territoriul. crn forme t er
mos da C;.rta-Convile ng 051 73-SOP. 

Aos vinte dois dias do mês de janeiro do ano de hum 
mil 110\'e.:c>ntos e setenta e tr~s. no G:.~b!nPte do Secretado de 
O bra Públicas, sita à Avenida F"\B, ne5ta cidade. p~rante a 
Comissão consLJtuida pelos senhores Joaquim de Vilhena Netto, 
José A1 rton de Almeida, Manoel Antônio Dias t::. Doc~glas Lob:l
tu L'lpes, presidente e membros, i.1curnbida do recebimer.to e 
julga:T.ento de propostas dest!nadas à execução de obras 
pa1·a n Admini~tração Territorial, compareceram GS senhores 
João Vtctor :V. ou• a d : Arruda, getente da firma do mesmo nome, 
F ranc;sca Sônia Castro Silva, r epresentt.ndo a fi,ma 
A. Rodrigues, Engcnharin e Comércio e Maria de Nazar:• 
Cortes lV!odun:ira, pela f1rma Joilo Victor digc, J M. Costa, 
CoMtrutr•ra e Imobil J ~, ria & Cia, â fim de participarem da 
licitação de preç0s para a execu(ão d os ser\'iços de reforma 
geral d11 residr>ncia p<Jra t enkol', nesta cidaêe, em atenção 
aos termos da Carta-Convite n " 05/73-SOP. As firma Lopes 
Engenharia Ltda. e Cc mtntlora 1\torco Zerro Ltda., envr:.
ram-nos carta agraàecenao a rcmesa que lhes foram feitas. 
As quinze hor;J s o senhor Presidente, taiciou os trabalhos 
da Comissão, tr!lnsferidc.s ,,ara essa hora , em virtude do 
senhor presidente ter participado da cerimcbio de posse do 
Senhor Secretário do Gov l:'rno. hoje às dez horas, hora da 
licitação. Acolhida to as pnr.ost;,s dos intcrcs~ a dos as mes
mas ofereceram o resultado const;.nte do q:.:adro abaixo: 

Resiâência de TGcnlcos - Reforma Geral 

~.---·;:-:.::~:~-~~-~·N::~C:r'l$st:· -~ ~ P1·azos 

dia~ 
.. ~--· ..... '"'• ........ IIQ.!:O-~ ..... ~~ .... ,_,_. ..... --...-- ___,_ ...... ~ 

J . M. Cesta, Const. Imcb. & Cia 
A. Rodrigues. Eng~ Comércio 
João VIctor Moura de Anuda 
Lopes Engenharia Ltda. 
Const. Ma!·co Zero Ltda. 

28.231 ,70 
2~.600.00 

22.256,14 

N. C. 
N.C. 

60 
40 
75 

A mais \'antajosa proposta foi a oferecida pela firma 
João V.ctor Moura d1- Arrwia, que serj submetida a supe- li 

rio,· apreciação do Exmu. Sr. Governador. Nada mais haven
oo a tratar, lavrou-se a presente ata que segue datada e 1 
nssinada pelos presente~. I 

M3capá, 22 d e janeiro de l.9i3 

a) JoaGuim de Vi!hena Netto 

Josó Airton de Almeida 

Munoel Antônio Dias 

Douglas Loba to Lopes 

João Victor Moura de Arruda 

Francisca Sônia Castro Silva 

M~ria Nozaré Cortes MadurE'ira 

Délcio R::mos Du:1rte 

I 
I 

I 
I 

St•t'J'elaria 1IP Eruuomiil. ,'\uricullma t' l'uluuizaç~tl 

Dil1isüo de Colonização 

Seçilo de Terras 

EDITAIS 

- De ordem do Senhor Diretor da Divi~ão de Colo
n:zaçfio, torno publico que. Waller Lopes Baneto. brasileir~, 
cas<1do, funcionário FccJeri:l l, portador da Carteira de ~dent•: 
daíle nº :34 526 A P, r e!'idenle e domiciliad•) nes1a Capital. a 
Av. Pn·sidcnt~ Vargas. N" !l02, vem 111Ui respeitos~mente 
nos Termos do Artigo J:;:lc ~eus §§e§ ú:1ico do ArtJgo203, 
do Decreto-Lei n" !).7tiG. ae 5 c!e setembro de 1946, requer er 
à Vosw Excelênci<l, Lker.c;a de Ocupc.çãn de uma área d~ 
tErras da 'Cnião. si~u2da à margem esquerda da BR-1 56, 
r~unil:tpio de Mncapá, e ·,branp;endo uma área de 500 ~ectares, 
tessal viido os terrenos de Mc.rinha porventura exist entes, 
di•tando da linha dÍ\ isória do Território Nacional, mais de 
1 6r) quilômetros que O requercr.tt> preltot:dc para GS tt·aba
lhvS de agricultura. 

De :;c.,rdo com a Vi~toria precedida pela DC, as 
tf'rras têm as sPguir.te~ indicações e limites:- Faz ftente 
pnra marg,..m esq uerda dn BR-156; a começar do Km: 65t~ OJ 
metros. divisa o~s t erras pretendida pelo Senhor Joao Bos
co Nogu,.irn Lima e pelns ft:ndos com t o>rras devolutas, 
2.000 met!'O& de frente p1.1r 2.500 ditos de fundos. 

E, para que se não alegue ignorância, será este pu
blicado pela Imprc:nsn Of!dal e fixado pe!o prazo . de 
trint~ (3il) dias à p~>rta do Edifício ua Divi~ão de Coloniza
cão e outras Repartições Publicas. 

Macapá, l 5 de Janeiro de 1913. 

Thomaz Gonçalves Brito 
ChE>fP da Seção de Terras 

Agrimensor 

- O~ ord~m de Senhor Diretor da Divisão de Colo
nização, torne p0blico que, José Alves Braga, ~rasil eiro, 
c .sado. Indu~triério, residente e êomicillado nesta Ctdade d~ 
Matao8 à Avenida Padre Maria Lombard, nf 1.726. vem mut 
rLspc!ih.;~amente nos termos do Artigo 133 e seus§§ t> § ú:1ico d? 
Artigo 203, do Decreto-Lei n• 9.7€0, de 5 de selem~ro de194ti , 
requerer a Vossa I:xcPiência, Licçnça de Ocupaçao de un:a 
árei d e Te11·as da Gniâo, sltuada no Igarapé «PALHA>>, 
Municrpio de Mac<Jpá, abran~endo uma flrea de 200 hect<~ res, 
res;;:al\•ados os terrenos de marinha, porventura existentes, 
distando dn linha divisória do Território Nacional mais de 
160 quilômetros que o requerente pretende para desenvol
ver os tra.balhos de agro-pecuária. 

De acQrdo com Demarcacào procedida pela D. C., as 
terras t em as seguint es indlca<;ões e limites:- Faz frente pn
ra a mbra as mar;;ens da Hudovia Barão do Rio Branco, do 
M- 1 uo l\1- 2 dP'Iete com 90°00' com a distânda de 1.000 me
t ros onde Um:al-~e com terras devolutas, do M-2 ao M-3 
dcfletc com 270°000' crm a distíncia de :1.000 metr('S, do 
M-3 ao M-4 com a deflt!xào do 270°00' com 1.000 metros de 
distância, do M-4 ao M-1 com a C:eíle.'Ro àe 270"00' r:a db
túncia de 2.000 metros. fmal elo& traLalhos, ficando encra
vado no centro d<1 área parte do Igarapé «PALHA». 

E, pa ra que se n5o alt>"gue i~norãncia, será este publi
cado pela Imprensa Oficial \! afixado pelo p1 azo de trin
ta (30) dias à porta do Edif1cio desta Rl:'partição. 

!Vl&c::pá , 23 de janeiro de 1973. 

Thomaz Gonçalves Brito 
Chefe da Seção de 'ferras 

Agrimensor 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0,30 
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Cooperati,va Mista Agro-Pecuária de 
Pedra-Branca 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária 

Ficam convocados por este presPnte «Edital», os Se
nhores sócios da Cooperativa Mi~ta Agro-Pecuária de P e
dra Branca, com sede na localidade do mesmo nome, n o 
Km 178, da Estrada de Ferro do Amapá, para no dia qua
tro (4) de fevereiro vindouro, se reunirem em Assembléla 
Geral Ordinária, no salão da Usina de Beneficiamento de 
Arroz, órgão divisiona l da Divisão de Fomento à Produção 
Animal e Vegetal, para em Assewbléia Geral Ordinária, 
que realizar-se-á em la., 2a. e 3a. convocação às 8:00, 9:00 
e 10:00 horas respectivamente, para deliberarem sobre o 
seguinte:-

o) - Apreciação das contas referentes ao exerci cio 
de 1972. 

b) - Eleição do Conselho Fiscal. 

c) - O que ocorrer . 

OBS: - Encontra-se a disposição dos senhores asso
ciados, na sede da Cooperativa os livros e documentos 
contábeis, referente ao exercício supramencionado. 

O nº de associados são 71, para efeito de corum, na 
referida Assembléia. 

Pedra Branca, 20 de janeiro de 1973. 

Antônio Souza Prado 
Presidente 

AMAPÁ CLUBE 
ESTA T UTOS 

(Continuação do número anterior) 

Art. 11 9º - O Conselho Deliberativo será regido pelo 
presente Estatuto e pelo Regimento do Conselho Delibera
tivo, elaborado e aprovado pelo mesmo. 

CAPITULO III 

I - Do Conselho Diretor 

Art. 1 20º - O Conselho Diretor do Amapá Clube, 
constituir -se-à de um Presidente que é o Presidente do 
C lube, e Vice-Presidente. 

§ 1º - O Presidente, com ma'1dato de dois (2) anos, 
será eleit o pelo Conselho Deliberativo, em escrutínio secre
to, no segundo domingo do mês de janeiro e empossado no 
último domingo do mesmo mês. 

§ 2º - Os Vice- Presidentes serão respectivamente: 

a) - Administrativo; 

b) - de Desportos Amadores 

c) - de finanças 

d) - social 

e) - do patrimônio 

f) - de Serviços Médicos 

g) - de Publicidade 

h) - de Assistência Jurídica 

§ 3° - Os Vice-Presidentes seriio indicados pelo 
Presidente do Amapã Clube e a indkar;ão será submetida à 
homologação do Conselho Deliberativo, em escrutínio Se
creto. 

§ 42 - Os membros do Conselho Diretor serão au
xiliados por Diretores e Sub-Dir etores nomeados pelo Pre
sidente do Amapá Clube. 

Art. 121º - Será pas~ível de perda de mandato o 
membro do Conselho Diretor que, sem motivo plausível, 
deixar de exer cer suas funções durante sessenta (60) dias, 
ou fa ltn a quatr o (4) sessões consecutivas do mesmo Con
selho. 

Art. 122º - Cabe ao Presidente do Amapá Clube, 
eonceder licença a membros do Conselho Diretor e de
signar-lhe substituto. 

Art. 123º - O Conselho Diretor deverá reuni r-se 
uma véz por qu inzena. 

Art. 124º - As datas e honírios das reuniões do 
Conselho Diretor, seri;o marcadas nn sua reunião de pcsse, 
prevalecendo esta até o final do maBdato. 

§ único - O Conselho Diretor reunir-se-á extraordi
nariamente tantas veze:s quantas forem necessárias para 
discutir problemas de urgência do Amapá Clube. 

Art, 125º - O Conselho Diret0r só poderá decidir 
com a presença de, no mínimo, metade e mais hum de 
seus membros e as decisões são tomaads pela mr. ial'ia dos 
votos dos presentes. 

§ único - Em caso de empate ·o Presidente t erá o 
voto de qualidade. 

Art. 126º - Sem prejuízo das responsabilidades que 
caibam aos membros do Conselho Diretor, no exercício das 
respectiva s funções, o Presidente será responsavel, perante 
o Conselho Deliberntivo, pela administração e orientação 
geral do Amapá Clube. 

§ único - A tendendo a essa responsabilidade, perante 
o Presidente do Am::Jpá Clube, os membros do Conselho 
Diretor por ele autorizado poderno f2.lar representando a 
orientaç-ão do referido Poder. 

Art. 127º - Poderão ser designados pelo Presidente 
tantos Sub-Diretores quantos forem necessários pera 
preencher a dire~·ão dos U<!partamentos do Amapa Clube, 
danda prioridade ao nome apontado pelo Vice- Presidente a 
quem o dito Departamento estiver subordinado. 

2 - Do Conselho Consultivo 

Art. - J28° - O Conselho Consulth-o será consti-
tuído por: 

a) - membros natos; 

bl ·- membros temporários. 

§ - lQ - Serão membros natos os ex-Presidentes ào 
Amapá Clube, bem como os Grandes B<memérltc>s, Beneméri
tos-atletas. 

§ 2º - Serão membros temporários, o Presirlente e 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, o Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho Diretor. 

3 - Do Conselho Fiscal 

Art. 129º - O Conselho Fiscal, eleito bienalmente 
pelo Conselho Deliberativo, será composto de três (3) mem
bros efetivos e três (3) suplentes, sendo estes substitutos 
daque!es, de acordo com a antiguidade no quadro social. 

CAPÍTULO IV 

Da competência dos poderes 

SESSÃO I 

Da Assembléia Geral 

Art. 130º - Compete a Assembléia Geral, exclusiva
mente, em eleger por esc1·utínio secreto, o C(Jnsclho Deli
berativo. 

§ único - Qualquer ato dele emanado sná nulo ou 
inoperar.t~. 

Art. 131º - A Assembléia reunir-se-á de dois (2) em 
dois (2) anos, no primeiro dorr.ingo do mês de janeiro, para 
eleger os membros do Conselho Deliberativo e seus suplen
tes em caráter Ordinário. 

§ único - Reunir-se·á !!:xtraordinariamente, em qual 
quer tempo, de acordo com o Art. 113 desle Estatuto. 

Art. 132° - A Assembléia Geral se reunirá Expecl
almente p::;ra decidir sobre questões de relevância, que en
volvam interêRses gerais e neste caso só poderá ser evnvo
cada pelo Conselho Deliberativo, que devolve os Poderes a 
ele emar.ados. 

Art. 133º - A Convocação para as r euniões de As
sembléia Geral será feita pelo Presidente do Amapá Clube 
e pu':llicada, pelo menos em um jornal da cidode, com a 
antecedência de oito <8) dias no mínimo. 

§ 1n - A segunda convocação será marca da para o 
mesmo dia, trinta (30) mimtlos após ao da pri:neira convo
cação e a terceira que será rea lizada com qualque~ número 
para trinta (30) minutos após a hora da segunda convocação. 

(Continua no próximo número) 


	

