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ATOS DO PODER EXDUUTIVO 
(P) nº 0072 rle 23 de janeiro de 1 ~74 

O Governador do Território P'ederal do Ainapá, no 
1so das atribuições que lhe si'ío confer idas em Lei, e ten
jo em vista o que consta do Ofício nº 08/74-SP., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar, nns termos dos artigos 72 e 73, 
:la lei n~ 1711 , de 28 de outubro de 195 2: Ediberto Farias 
je Castro ocupante do cargo da classe «B»; da série de 
:!asses de Mecânico de Máquinas, nível 9, do Quadro de 
fi'uncionârios do Governo deste Território. lotado r~a Secre
taria de Administração e Finanças, para exer::er em subs
tituição, a função gnttlficadll, símbolo 5-F. de Chefe da 
Seção de Seleção e Aperfeiçoamento, do quadro acima re
fer ido, durante o impedimento do respectivo t itular, a par
lir do dja li! de janeiro do corrente ano. 

Art. 2.• - Revogadas as disposições em conh·ário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 23 de janeiro 
de 1974, 85°. da R!'públ!ca e 31.o da Criação du Território 
Federal do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Companhia de Águas e Eçgotos do 
Amapá -- CAESA 

Ata da Assembléia Geral Ordinária 
da Companhia de Aguas e Esgotos do 
Amapá, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuinte sob o número 05976311 /011 , 
realizada no dia cinco de marqo d11 hum 
mil novecentos e ~etenta e quatrro. 

Aos cinco dias do mês de março, de hum mil nt~ve
Qentoi tt setenta e quat rtt, às dez horas, nesta cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá , na Sala 
de Reuniões do edifício-sede da Companhia de Aguas e 
Esgotos do Amapá-CAESA, sita à rua Ernestino Borges, 
número duzentos e vinta e dois, compareceram , em atendi
manto à prévia convocação, feita por Edital datadQ de pri
meiro de fevereiro de hum mil novecentos e setenta e 
quatro e publicalàe no Diário Oficial do Amapá, dos dias 
sete e 0ito, onze, doze e t reze de fevereiro de ane em 
our so, e jornal «NOVO AMAPÁ», doR dias n ove e dezes1eis 
de fevereiro do oorrente ano, os acion istas da sociedade 
supra mencionada, entre os quai1, o acionista do Govern• 
do Territórie Fed era l do Amapá, detentor àl! rnaieria das 
agões da empresa, legalmente r epresentado pelo engenheira
agrônomo Abemor Cout inho, Governador Substituto do 
Território Federal do Amapá, nomeado pelo Decreto nú
mero aluzentus; e trinta e oito bana setenta e quatro, datada 
do dia pr imeirc de março do ane eorrentl'l, para participar 
da sessão de Assembléia Geral Ordinária, e deliberar sobre 
a ordem-do-dia anter iormtnte estabelecida n<J Edital já 
menclenado. Verif icada pelo númer0 de as1inaturas de 
plilrtadores de aqões da Companhia no livro de pruença, a 
exlstênaia de quorum, a r euuião foi Iniciada, trataNdo o 
senhor Diretor-F'resiEiente da CAESA, José Maria Papaléo 
Pau, dtt constituir a mesa •irigente dos trabalhos tendo 
para iss tt conviàade~ El ll seguintes acionistas: engenheiro
agrônllme Abemor Cauiinho, r epresen\ante do acionista Go
verno do Tnrltór!Q Federal do Amapá e Presidente de 
Honra da Assembléia, Heltar de Azevedo Picanço, Diretor
Financeiro da Companhia de Águas e Esggto::. do Amapá, e 
Cor1mel Jesé Mareos Bezerra CavalcaRti, Preildente d.a 
Companhia de Eietrloldade do Amapá. Ao dar por aberta a 
sesala, Dlretttr-Presidente da GAESA convidem a mim acio-

nlsta Águida Maria Homobono Brito, para secretariar os 
trabalhos, os quais foram iniciados com a leitura, em voz 
alta, pelo Presidente, do ofício número dezenove barrll 
setenta e quatro-C A ES..\. de cinco de fevereiro de 
hum mil no\ ecentos e setetenta e quatro, endere~ado 
ao Excelentíssimo Senhor Pre~idente da Comissão 
de Defesa de Capitais Nacionas, em cumprimento 
a dispositi\·o~ contidos no Decreto-Lei número cento e 
qua1·enta e sete. de se is dP. feveriro de hum mil novecentos 
e sessenta e sete. Salientou, a próposi to, o senhGr Presi
dente, que a CODECA N aprovará a documentação enca
minhada relativa à As»eiT'bléla que no momento se r ealizava, 
mencionando aiada mais os t!'rmos da mensagem telegráfi
ca núme ro duzentos e sessenta e oito-RR, de quatro de 
março de hum mil novecentos e setQnta e quatro, enviada 
pelo representante da Companhia no Rio de Janeiro, Gene
ral Jardel Fabrício. cujo inteiro teor é o seguinte: «<nformo 
Vossa Senhoria CODECAN aprovou documentAção. Relativa 
As5embléia Geral dia cinco. Resolução seguirá estes dias 
pt». Em seguida, o próprio Presidente passou a leitura do 
Edital de Convoc<'ção,cujo texto é a seguir transcristo: 
«Companhia de Agtws e Esgotos do Amao~-CAF.SA- As
sembléia Geral Ordinária- Edital de Convocaçao- Convi
damos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia 
Gera l Ordinária, a r!'alizar-se no dia cinco de margo do 
corrente ano, às dez (I 0:00) horas, na sede da Sociedade, à 
Avenida Ernestino Borges, n2 222,. nesta c:idade de Macapá, 
vara tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia (a) Contas, Balanço Geral e Demenstração de Lucros 
e Perdas, o parecer do Conselho !i'iscal, Relatorio e demais 
atos da Diretoria, rafentes ao exercíicio encerrado em 31 
de dezembro de 1973; (b) Eleicão de membro da Diretoria e 
fixação de seus honorários: (cl Fixação de remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal; (d) outros assuntos de inte
resse da Sll)ciedade. Outrossim avi11amoli que se encontr am à 
àisposiqJão dos Senhores Acionistas. na sede da companhia, 
01 documentos mencionados n0 Art. 99, do Deoreto -Lei n2 
2627, de 26 de set tmbro de 1940. Maca pá, OI de fevereiro 
de 1974 - José Maria Papaléo Paes- Diretor-Presidente, 
Passfln~o à pri!"""ir~ parte da or<i!'m·do-dia, o Presidente 
da Cempanhia leu, alto e bom-som, o relatório da Diretoria, 
mencionando, ao final , haver sido aquale documento publi
oacio no Diário Ofloial do Amapá números hum mil sete
aentos e oitenta e nove/hum mil setecentos e noventa, de 
sete e oito de fevereiro do an~ vigente, acompanhando o 
Balanço Geral e a Demostração de Lucros e Perdas da 
empresa. Procedeu, em seguida, ~ leitura do parecer do 

' Conselho Fiscal, que tem & seguinte texto: «Parecer ds· 
Conselho F iscal cumprlndó o disposta no artigo 127 /lo De
creto-Lei nº 2127, de 26 de set~embro de 1940 e no artigo 1º 
fio Decreto-Lei nQ 2928, Gle 31 de dezemGro de lfl40, leva
mos ao co~h&oimento dos senhores acionfstas que exami
namos o Balanço Geral e a Demonstração da conta de Lu
or&~s e Perdas r eferentes ao periodo de 24 de abril de 1073 
a 31 de dezembro de 1973, bem como livros obrigatórios e 
balancetes mensais, tendo enaontra&o em perfeita or4em 
e regu~arida(!e, razãg pela qual somos de pancer favo
rável à devida aprovação da próxima Assembléia 
Oeral Ordinária da Companhia de Agua! e Esgotos do 
Amapá - CAESA - Macapá, 29 de janeiro de 1974, 
a) João Jansen Rodrigues - Solon Couto Rodrigues, Benedito 
Alves de Sá. Quan~o à leitura do Balanço a Assembléia 
dispensou-a, por jã haver sido publicado nos órgão de 
imprensa làesta capital. Postos, porém, em votação, o ple
nário aprovou por unanimidade o documento contàbil. Em 
prosseguimento, o Presidente da Companhia propôs à 
.Assembléia que o pagamento de dlvidend?s fosse feito 
através de «filhotes», mediante a emissão de nvvas ações 
aos acionistas. de acordo com o valor a que cada um tenha 
direito, pelo número de ações que possuem, integralizadas 
Submetida à votação do plenário, a Assembléia aprovou a 
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Aa a~ssinn tura11 V<'T 1Hta :o. ço \HO iwpro~os o número resp, l' h'n reiWYilção com Pcrel!'ridll de l't'$L•,(ll '"' c!n 
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avi$0 prévif•. . o !lll•l t'Dl qul' t'iNlan. til (30) dt~:R . por ano dttcorriclo 

-----------------------------·-----------------------------------------
proposta da presldênd 1 dn empi·P•3. Ern conclu~i.io ::to 
primeiro Item da ordem In dia o Presidente da CAESA 
solicitou a aprovação dos atos e contrato~ d1 Diretor!::~, ceie
brados no exercício encerra·io em t rfnt a e urn de rlP7.P.mbro 
de. hum mil novecentos e selent'J e tre9 tenio a A~se·n
bléia se manifestado C:Jvoravelmente e aprov<~do por 
unanimidade o que pedir1 o pr:>Ni d"n~c da e npre~a. Ao ser 
tr1tarlo o item b da ordE'm-do-dia. <C'il•icão do membro da 
Diretoria e- fixat,:ão de SE"JS honorát'ios•. o Diretor· Presiden
te da CAESA fêz inicialm.:nte a leitura, para conhecimento 
da Assembiéia, da carta firmaria pelo rngPnhofro .Tosó 
Aleixo da Silva Lima , pela qu"\1 formaliza su1 renú:1::h cl"l 
fun~5o de Diretor-Técnico da empresa. Em face dos tel·
mos da Cl)rrespondência, e t endo a A~sembl<:'ia Geral acei
t ado a renúncia do refer ido DirC'tor, o acionista majori tário 
indicou, para prover a f unção vaga, o nome do engenhei ro 
Onair Pinto FNreira; a Indicação do llcioni~ta majoritáriO 
foi aceita sem rrstrições pela Assembléia e o indicado. 
eleit o por unanim idade de votos. Por !!Ol!citação do Pre
sidente da Companhia, e manifestando-se de acordo a 
Assembléia, o enge nheiro Onair Pinto Ferreira foi imedia
tamente empossado na função ue Diretor-Técnico. para 
cumprir o restante do mandato do qeu antecessor. Em pro
seguimento, o !"residente da Companhia convid.~u. e o 
convf~e foi acet!o, o doutor Onalr Pinto [•'errelra para pnr
t iclpaJ' da mesa dirigf'nte dos trabalhos. Em cumprimento à 
segunda parte do item b da ordem-do-dia, o Presidente da 
empresa submeteu à apreciação da Assemblela o as~unto 

que trata da tixaqão dos valores ctos hunorários dos 
mernbres da Di rP.tori a da CAESA, tendo o ac ionis ta ma
joritário, Governo do Território Federal do Amapá, pro
posto, como sa lário, a cada Diretor, no exerclcio de ~ua 
funçà€!, a Impor tância de qu;tro mil e trezentos e sessenta 
e oito cr uzeiros, e mais o percentual de quarenta por cento 
( 4€1° 0) sobre Q valor !!los honorários, a título de representa
ção, a v igorar a partir do dia pr imeiro de março do ano 
em curso, Suhmet.ida à votação, a proposta do acioni~ta 
majoritár io foi integralmente apr0vada pela Assembléia. Em 
prosseguimento aos trabalhos. foi examinado o a~sunto con
tido no item c da ordem-elo-dia, qual seja, a ffxaQão da r fi· 
muner ação dos membro~ integrantes do Conselho Fiscal 
Ainda per proposta do acionista majo1·Hário, e'll consonância 
~~:om o § zo. do Art. 21, do Estatuto da Companhia, fo i su
ger ida que a remunera"ão devi.\ ser cor
rupondente a um terço (1/3) do Salãrlo-mfnlmo da re
giAo, a ser p11ga a cada membro. por •·eunlão que realize o 
Conselho Fiscal. a partir do mês em curso. Ouvida a res
peito rto assunto, a Assemblé ia manifestou-~e favoravel
mente à proposta, então, sendo esta provada nos mesmos ter· 
mos em que fora exposta. Em segnimento aos trab;:Jlhos e como 
parte do Item «d >> da ordem-do-dia, o Diretor-Prf'sl0ente da 
Companhia fêz aos acionista a apre~entação do Quadro de 
Pessoal da empresa, pedindo-lhes fo~se o mesmo aprovadr.., 
inclusive nos seus aspectos quantitativo e salarial, aprovei
tando para faze r uma breve explanação dos cr itérios adola
tados na preparação do documento, salientado Aí, ser de 
trezentos cruzeir os o menor salflrlo pa~o a empregaria pela 
Companhia. Levada a proposta à conc;ideração da Assf'm
blela, esta deu seu aprovo integral 110 documento. em se
guld'l, o senhor Preside-nte d~ CAESA submett>u à apre-

cinção P. consequ"nte a aprovação dn Assembléia reunida n 
Tabelll de Diári'ls que passara a ser adotada pl'la empresa. 
3 ou11, j,~vi·iamente examinada quanto 110s valores estabe
leci:in•, recebeu plena aprova~ão do plenário. Ressaltando 
desejar nprt,vf'itar a solene oportunidadf', o Presidente d:t 
CA ESA p:1ssou <~S mãos elo n!presentante do acionista ma
jo>riti.trlo da Socied:1de a Cautela das ações integralizades 
pelo Go1·ernn 'lO Terr.itório J:o'edera l do A ma pá, que atin;,.t·m 
o rHtmf.!rO de novecentas e cinco mil e trezentas e dl'Z 
a•.;õ~~; n•1 mesma oportunidade, repetiu ogesto, entreg;'ndo 
a c~ut•la correspondente a cinco ma a:;ões ao senhor .Jose 
Alv"• Braga. representante da firma E!llpJ·es& Prestação dP 
Seorvi<:•>s do Amapá-EMPRESAP. Usando da pãla\Ta, o 
senhor He!tor de Azevedo Plcanço, Dlretor-Financeirf'J dn 
Companhia de Aquas e Esgotos do Amapá, !êz uma breve 
an~llise do movimento contábil da empresa, detendo-se nos 
seu'l aspectos principaiq, manifestando finalmente, a'sua e~pe
r~nça de qu•l o exêrcicio que se inicia será ainda m::tls 
frutuoso que 1973. Voltando a palovra ao s~nhor Di retor
P residente deu ele conhecimento ao pleRário da progr ama
ção d<: empresa, prevista pdra o prese nte exercfcio, a qual. 
entre outro~. atac11rá os seguintes strv iÇ€!9: Implantacão de 
um ~~~tema d.e a~ua em uma das sedes do interior do 
Terrltorio; Projeto dl.! aba~tecimento d'agu<~ e esgoto sani
tário para Vila Maia; A mpl!ação da rede pública de- ~bnste 
cimento d'agua de Macapá; Construção de instalações para 
o Serviço técnico. Início de irnplantacão do no\·o sistema 
coletor de E~~otos de Macapá; Conclusão do assentamento 
dos hidrôm etros; outros projetos de menor parte. Pedind • 
a palaVt'R, o Coronel .Tosé Marcos Bezerra Cavalcante, Prl"
sidPnte dll Compnnhia de Eletrecidade do Amapa, felicitou 
a Companhia de Aguas e Esgotos do Amapá e a seus Dlr"
tore~ por have-r c >·neça Jo com passo certo 11s suas ativi
dades, daí o hito que vem sendo colhido pela CAES J\. 
Reafirmou ainda n~ seus proposito!l de colaborat;ào atravios 
da CEA, empresa que cl irfge. Em seguida, o Governador 
Substituto, engenheiro-alo(ronomo Abemor Coutmhho. eom 
nome da Adminstracão amnpaense, que no mo-
m<>nto representava. parabenizou a Di retoria da 
Companhia pelos bons rumos que vem condu-
z iorlo a empresa. expreRsando votos de êxitas sempre 
crescentes naquilo que diz respeito à finalidade pela quo! 
foi crlada. Agradecendo as manlfesta~·ões de apoio e aprêço, 
o S"nhor José Maria Papaléo Paes agradf!ceu as palsvr&s 
rstimulantes do Coronel .José Marcos Bezena Cavalcanti e 
Eniltnheiro-Agronômo A bem o r Coutinho, transferindo à 
equipe de trabalho d:1 CAESA os possíveis sucessos alcan
çados, pois tf·m ela, equipe, sido a chave a alma da po
sitividade dos traba lhos da Companhia. Nada mais havendo 
a tratnr. foi a se~são encenada. tendo o Diretor-Presidc:nte 
agradecida :1 preJenqa dos acionista~ e mandada lavrar a 
presente Ata , qut! vai assinada pelo próprio Prisidente da 
CAESA. demais diretores, acionistas e por mim, Agulda 
Maria Homobono Brito, Secretária. 

Macapá, 5 de março de Jg74. 

aa) José Maria Papaléo Paes, Abemor Coutinho· 
Coronel José Marcos Bezerra Cavalcanti, Heiter de Azcvo· 
do Ploanço, Onair Pinto Ferreira, Jo~é Alves Braga. Mário 
da Silva Cruz e Aguida Maria Homobono Bi'ito. . 

{ 

I 
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-------------------------~ 
MA DESA - Indústrias Madeireiras de 

Santana S.A. 
C.G.C. - M.F. 05.975 826/0001 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARI.\ 

CONVOCAÇÃO 
Pelo presente, na forma io~ Estatutos P cia 

legislação em vigor ficam convocar·os os H~ Acio
nistas da MADESA - Indústria Mcrlt irei I as de 
de Santana S.A .. para se reunirem em A;;s;embleJ~ 1 

Geral Extraordinária, a se re::~liz~r PIT' ... Sf'f'lP ;;nrial. I 
na Ilha de Santana, Município de f\icn:ap{l, Turitó- i 
rio F'ederal do A mapa, em o próximo dia 20 de mar-
ço do corrente ano, às dez (lO:UO) h1 r:-Js. fAlr:l o 
fim de dPliberarem sobre a se guir.te Ordem du Dil>: 

a) Aumento de Capita l Social para Cr$ 5.0!17 .560,00 
mediantP a apropriação õe créditos de acionbtas no 
valor de Cr$ 97.560,00 

b) Alteração d -. s a1 tigos 4.'> do Capitulo II, e 
17.0 c!o Capitulo VI, dos Estatut0s ~oc1ais. 

c) O que ocorrer. 

Ilha de Santana, 1\T::.capá, 1.0 de março de 1074. 

Kjeld Torben Andérs'm 
Diretor- Pre~iden te 

Servira Social da lndüstria (SE.':J'l) 
DelegBcia Regional do 1\rnapá 

Chamada de Empreao 

C'mvidamos o S1·. Gua ·aoy RoJr~;{,t('S I..,'-lc~rJa a reas· 
sumir suas fllnções neste sen iço, dP11tro rio pr~zo de (3) 
rês dia a contar desta data (07 03.74) wb pena d~ cl.nm
dono de emprego. 

Macapã, 07 de março de 1974. 

Poder .Judiciário 

Just!ça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca àe Macapá 

Edital de Citação, com o prazo de 1:; dins, na forma abaixo: 

O Doutor Rubens Bapt·~t:~ de Oliveira, !VIM Juiz 
Temporário c Jurisdição Plena da Comarca de 
Macapá, Capital do Território Federal rlo Ama
pá, na forma da Lei, etc. 

t?az saber a todos os que o presente Edital com p;ra-
zo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimt>nto, que 
neste .Juizo cone seus tr,lmitt>s um processo em que é 
ncusado Zacarlas Cantíélio da Silva residente na rua 
Ma]or Eliezer Levy s/n.0 como incurso no art 0 129, 
§ J.O, 1.0 inciso I do C.P.B. E como tenha o 
Oficial de Justiça deste juizo certificado não o haver encon
trado nesta Comarca, não sendo possível citá-lo p"ssoalmente, 
cita-o pelo presente a eomparecer neste Juizo no edifício do 
F o rum desta Comarca, sito à A \'e 'lida Amazonas n2 26 es
quina rom a nua Cel. Coriolano Ju<:~. nesta ciriade, no 
prazo de 1 !I dius após a publicação d~stli! eàital a fim de ser 
interroaado, promover sua defesa e ser notificado dos ulterioreu 
termos do proceJso, a que deverá comparecer, !!Ob pena I 
de rl!velia. Para conhecimento de todos é passaalo o pre~en· • 
te Edital, cuja 2". via ficará afixada no luger de costuro!!. I 

Dado e passado nesta cldaale aos vinte e hum dias do mês 
de fevereiro cie 1973. (mil novecentos • setenta e três). 

1
1 

Eu, Nino Jesus Aunha Nunes, subscrevi. 

Ministé1 io da Indústria e do Comércio - MIC 

/unta GOtnercial do Te1'titório Federal 
du A.mrtpá «JUCAP» 
RESOLUÇÃO ;:-ro 02/ 74 

O Pl~nário dn ,Tunta Comercial do 
Te1 ri~ório Ft-d< ral do Amapá no 
uso de ~uas atríbu~çÕLS legais, 

RfSOLVE: 

Art. 1.0 - Os rt'gistros de declarações e alte
rações de firn.as indh·iduais se processarão através 
u~ i.w.trun.cnto plóprio, impresso tm tipografia, 
confuíme modêl os bn~x· s, trn 4 vias no mínimo e 
ü no 1 áximo. 

§ 12 - Os impre sso" tt>tãn as dimen5ões de 
1 3x22 centímetro~. 

,§ 2º - Os it~ns altt-red0~ devHão ser devida
mP-nte grifados. 

.1\rt. 22 - Quan'Jo o espaço destinado às dis 
criminc;ções nãc cvmp< rt&r nS especlfi<.ações, est as 
podetão ser acresc ... ntadas on complementadas no 
verso do impresso. 

Art. 3º - A presente resoluçfio E>ntrará em 
vigor 30 (trinta) dias ~opós ~ua publicação. 

Macapú (A P). 28 de fev +-adro de H>74. 

Luiz Carlos r.iur icy 
Presi<ient,. - .JUCAP 

Junta Comercial do 'fel'l'itório Federal do 
Ama pil - .«.J l CAP» 

a) Finm.: 

Registro de Firm~ lndi\'idual 
DECLARAÇOES 

Rua 

b) Endereço : Bairro 

C1darie 
Localidade: Endereço: 

c) Denúncia de Fi

liais Sucursais, 

Agências. Escri

tórios, etc, 

d) Nome civil por extenso: 
e) Nacionalidade: . Naturalid&de 

Estado civil: Domiciliado 
Residência 
Proficsão : .... Identidade nº 
Expedida p/ 

,. 

f) A assimtura da firma comercial por 
reito: (i iêntica ao item ''a"). 

quem de di-

g) Capital: Cr$ 
Capital de>stacado p/ filial Cr$ 

h) F< rma de integração do capital : 

i) Ramo de Atividade: 

j) Data do início das operações de de 

(Localidade • Data) 

\Reconht-cimento da firma no ver ro) 

Rubens Bapti1ta de Oliveira 
Juiz Temporário e/Jurisdição plena 

MOD~LO APROVADO PELA "JUCAP" 
1 (Resolução n°. 02/74, de 28.02.74) 
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~~------~·----------~---------------~-------
Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá - «JUCAP» 
Alteração de Firma Individual 

DITCLARAÇOES 
a) Firma: 

b) Endereço: 

c) Denúncia de Fi

liais, Sucursais, 

Agêneoi.as, FAle ri

t~rüu, etc. 

Rua nº 

Bsino 

Cidac;ie 

Loca lidade: Endoreço: 

d) Nolll& civil por ex~nso: .. ___ _________ _ 
e) Nacianalidde : ___ _ _ _ _ Naturglidade 

&taQO civil: Domiciliado 

Re1idênci1t: 
Proiiuão : Id~ntidade n 2 

Expidida p/ .... 

.... i 
I 

. ........... l 
f) Assinatura ela f irrJa C!tnurcial 

reito: (iclhlica u item "a") 
p or quem de di- I 

g) Ca!!Jital ~r$ - · -- ____ .. ..... .. . 
Capital d1utacad() , ; filial Cr$ _ 

h) Forma de int11gralização do Gapital 
i) J!t amo de Ativisacie 

j) Data do início das e pertÇÕ$S 

(lluoaReeill'l llt'lt~ da fi r ma no verso) 

OBS. - Grifar o(a) item(s) alte rado(s) 
Modelo aprovad() pela «JUCAP» 
(Res0lugão nº 02/74, de 28.02.'14. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Elxtrativas do Território FedHal do Amapá ~ 

Estado do Pa!lá 

Autabléla Gani Bxtraerdlnárla 

Ceayoc:a,l~ 

P elo presente El'iltill tium «<I'lveud os todos os au&
ciados àCJ S!nàleato dCJB Tnbalhaderes nas In4óstrlas •x
tratlns llo TaritériCJ i'edtral do All!laph J:stadct Glo Pará. em 
phmo gen de ua lilreltos 1lnd icab, para uMa n111nl8.G lle 
AsseMbléia Geral mxtraor31l'íria q1u u realizar& em 1ua 
sede aetlal, à avenida Pdre J(1Jio Maria Lembarci, nt 2831, 
n~rata tida.te de Macapa, a o dfa 15 de mart;o eerrente, h 
1~:8G e às ll.OO horas. em primeln e segunda «Oiwoea,l'íet , 
re1pe«tlvn1tente, para elelçio des rwmu que u do lndln.
do• lira iistu trlpllees dui!Juacla 110 preeadthneallto du fun
ÇÕEIS de Vo~Cal da J•"ts de eoll«ll iado e juléiliiU!llte àe 
Maeapá, PIO triênio a lmieiar-u a 1 R de maio !te 11)74, dQ 
a eerli.o cam a por taria 111' li2, • • 14 de feverei ro de 1074, 
b&dxada pelo Exmo. ir. Dr. Juh: Prulden 'Q do Tr!bun;.J 
Regional do Traballl~ Ida 1'. Retlh. 

liiaeapf<, ' !! de mar,oda 11174. 

Ralmuttdo Coelho Leite 
Pt a. - CPJ' 0080i9472 

GTêmio Recreativo UniversitdTio do 
TeTritóTio do Amapá 

J'unàade em 26.04.1073 

ESTATUTO 
(continuação tlo número anterior) 

O - DistriQulr atribuições 5 responsa bllldades aoe 
demais membros da Diretoria; 

g - Exercer qualrtuer atribuição inerente a0 cargo, 
prevista em outros disposith·os deste Esta tuto e no manual 
de procedimento ou que venham ser lncluldos em outros 
in1trumento1 administrativos; 

h) - Administrar o 6RUT A , fazendo uao da autori
dade executiva, exigindo exata cump rimente d este utatuto, 
no manual de procodimento! das decisões d~i demais órgãos, 
\:J em comtJ a flQI exeaú,ão das leis que regulamentarem o 
exercfBI& da profissão 

i) - nom11ar e demlbir os seeretários e diretores de 
departl!mllnto, 01 funcdonárfos remunt>rados, p raticando to
dos es atos d e administração; 

§ único - O Pre1ldente da Diretoria não poderá ser 
eleito para 2 mandatos consecutivos. 

A r\ . 74° - A Viu-Presidência Administrativa terá S 
(três) d11partamentos: Secretá ria, Departamento J uridlco e 
Departamen*o de Patrimônio. Sãs Atribuições do Vi c~-Pre
side~;~te Administrativo: 

a) - Substituir o Presidente em todas as ausên cias 
licenças e impeoiimenlos; 

b) - Auxiliar o Presidente nos encargns que lhe fo
rem determl111aàos ou atrilauidos; 

c) - Sup1nvisionar e orintar os serviços da Secretaria; 

d) - A guarda e re~ponsabilidade elos valores per
tencentes do GRUTA; 

e) - Cuidar dos aspecfll'ls jurídicos da Agremiaçãe 
bP.I'li como orieRtá-la de acordo com a legis laçãu vigente. 

Art. 75g - A Vice-Presldêllcia de Finanças t erá 2 
(doiil) Dep:utamento: Tesouraria e Departamento Contábil. 
Compete ao Viee-P'reaidente de Finanças: 

a) - Su8bstltuir o Vlee-Pre~idente Administrativo nos 
seus impedimentos eventua is. 

b) - Superintender a contabilidade cfto GRUTA a 
manter alua lizadoi os livros contábeis; 

c) - EQeaminhar ao Presidente os ba lancetes 111ensals: 

d) - Prestar lnformaqões sobre a s ituação f!nan~el
ra do GRUTA; 

e) - Organizar o balanço anual e 011 demonstrativos 
de lucro!l e perdas; 

f) - Assinar eom o Preslalente toda a documentação 
qu11 represente valores, compromluos e obr igações !illllnceira; 

g) - Prestar todas as informações so llcitadt~s ou que 
estnjam previsto• noste Estatuto e regimentos lnternGs. 

(cont. no J)róximo número) 

Agro Comunitário Esporte Clu!Je 

Fundado em 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

(Cont inuação dCJ número anterior) 

Art. 1242 - O Conselho Diretor só poderá decidir 
com a pre~ença de, no m!nlmo, m11tade e mais um de 5leus 
membros o as 4iecisões serão tomadas pela maisria dos VQ

tos dos presente s. 

§ único - i:m caso de empate. o preild11nte terá o 
voto de qualidade. 

Art. 12so - Sem prejuízo nas responsabilidades que 
caibam aes membros do Conselho Diretor, no exareít io d11s 
respectivu fuPl~Õas, o Jf)resldente r esponsável per:m~e o 
Conselho Deliberativo, pela Administração Q orientação ge
ral do AGRO. 

§ único - Atendendo a essa responsabllidadw, peran
te o pre1illente do Agro, CiiS membros do Co~nelho Diretor 
por ê le auterizados, pQderão falar npresenten~o a orienta
ção do referido poder. 

Ar\. 1261! - Poderão ser designal!os pelo presidente, 
tantes Sub-diretoru forem n ecessárias para preencher a 
direçá<9 dGs Departamentos do oll.tbe, dando prioridade 1!10 
nome apontado pelo Vlee-pres iliente a qwem e dito Depar
t amento utlver subordinado. 

(continua no próximo número) 


	

