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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(!!:) n • 015 de 30 de abril de l !l74 

Institui a Comissão para averigua r, constatar e 
avaliar as po~síYei~ benfcitGrias existE!ntes na faixa àe se
gurança da linha de transmissão Paredão-Santana- Maca pá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
u so das atribuições que lhe são conferidas em Lt>i, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 1278,'74-GAB, 

R E:SOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar os sen idcres V!indim Alves Ro

drigues. Engenheiro-Agrônomo, Chef·~ da S3çào de Fomento 
da Produção Vegeta l, símbolo 3-F; Thomas Gonçalves Brito, 
Agrlmensvr, ní\'el 2o-B, Chefe da Seção de Terras, símbolo 
3 F, ambos pertP.ncentes no Qm:.dro de Funcionários do Go
verno destt 11crr itório, lotados na Secretaria de Economia, 
Agrlcultura e Colonização; e Salomão Peres Elgrably, En
genheiro da Tabela de Pessoal E, pecialista Tempor-ário dG 
Governo dest e Terribório, lot ado na Secretaria de Obras 
Públicas. para sob a Pres idência do primeiro, constituírem 
a Comissão encarregada de averiguar, constatar e avaliar 
as possíveis benfeitorias existente~ na faixa de segurança 
da linha de transmissão Paredão-Santana-Macapá. 

Art. 2.0 - Revogadu as disposições em contrário. 

Palá~io do Setentrião, em Macapá, 30 de abril de 
1974, 85º da República e 31~ da Criação do Território Fede 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0530 de 03 de maio de 1974 

O Governador do Tcrrltórto Federal do Amapil, no 
uso das atribul~ões que lhe são conferidas em L•!l, e tendo 
em vista a conclusão do Parecer do Sr. C·Jnsultor Jurídico 
do Governo desta Unidade, emitido no Inc_uér ito Adminis
trat ivo instituído pelo De.:reto (P) no J.76:J, de 30 de no
vembro de I 973, 

RESOLVE: 

Art. J2 - Aplicar à Ivone da Silva Correa, ocupante 
do cargo de Professora do Ensino Pré-Primário e Primário, 
n ível 11, do Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, lotada na Secretaria de Educac:ão e Cultura, a 
pena de suspens~o por trinta (30) dias, nos termos do item 
III, do artigo 201, combinado com o de n2 205, todos da 
Lei n• 171!, de 28 àc outubro de 1952, por haver a referida 
servidora, Infringido o disposto no item VlU, do a1·tigo 194, 
da supracitad'l Lei n." 1711/52, e por necEssidade do serviço, 
seja a presente pe 1alldade convertida em ·n ulta, de acordo 
com o S Unico, do artigo 205, do Diploma Le1al jà men
ci~nado. 

Art. 22 - A penalidade será contada a partir da data 
da publicação deste Decreto, revogada 3 as disposições em 
~ontrárlo. 

Palácio do Setwntt ião, em Maca pá, 03 de maio de 
1974, 851 da República e 312 da Criação do Território Fede
r~! do Amapá. 

Arthur A1eveàa Henning 
Governador 

(P) n 2 0529 de G3 de maio de 1974 

O Governador do Tenltório Federal do Amapá no uso 
das atribuições que lhe são eonfeddas em Lei, e tel'Jdo em 

• vis t a a conclusão do Pare11t>r do Sr. Consultor Jurídico do 

I 
Governo desta Unidade, emitido no Inquér ito Administrativo 
instl tuldo pelo Decreto lP) nº 1769, de 30 de novembro de 
1973, 

RESOLVE: 

Art. J.O - Demitir na form a do item H, § 1.0 do ar
tigo 207, qa Lei n• 1711, de 28 de outubro de l!l52, a servi
dora BeneJita dos Santos Serrão, ocupante do cargo de 
Professora do Ensino Pré-Primário e Primário, nível 1 I, 
(Código EC:-~14), do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, 
a partir de 1º de maio de 1973. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Mac:1pá, 3 de ma io de 

1974, 85~ da Repúblicn e 312 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Secretaria de Economia, Agrioultura e 
Colonização 

COPI A AUT~NTICA: 

Aprovo 
Arthur Azevedo H enning 

Governador 

«Ata da reunião para licitação de preços destinados à 
execução de servi;;os para a Administração Territorial. àe 
uc01·do com os termos da Carta-Convite n.0 002/74-SEAC, 
de I 0-04-74». 

As nove (09:00) horas do dia dezoito (18) de abril de 
' mil novecentos e setenta e quatro ( 1.974), na Sala de Reu

niões da Se11retaria de Ecor.omia Agricultura e CoJ()nizaçiio, 
sita à avenida Mendonça Furtado, n.0 53. nesta cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, aí preseo·
tt:'s os senhores Dr. Joaquim Mat;as da Rocha, Diretor da 
Divisão de Fomento à Produção A nirnal e Vegeta l, símbolo 
5-<Z; Dr. Antônio Clóvis Queiroz Vasques, Ch~te da Seção 
de Fomento d2 Produção Animal, símbolo 3-F; Silvio Ca
mllo, Chefe do Posto Apropecuflrio de Macapá, símbolo 
4-F; e Casimira Campos F'ernandes, Chefe da ~eção de Ex
pedifwte, símbolo 7-F; respeotivamente, Presidente e Mem
bros da Comissão i ncumbida do recebimento e julgamento 
das propostas destinadas à execução de serviços de tercei
ros para a Secret:lria de Agricultura, compareceram os se
nhores Antônio Teixeira dos Santos, Bento dos Santos Dias, 
Empresa Tupi Limitada, Dionfslo Augusto .It'ltho, e Benedito 
dos Santos Dias, empreiteiros, a fim de tomarem parte na 
licitação para a realização dos servi~os de construção de 
cercas de arame fa rpado, com quntro (4) linhas de fio, numa 
ext<:'nsiio total de' set e mil. duzentos e cinqüenta (7.250) 
metros lineares, em terras do Posto Agropecuarlo de Maca
pá, neste município. aBsim discriminados: 1.0 trecho - 3.328 
metros, parUndo do sul do Marco Equatorial, pela margem 
da Rodovia Macapá/Fazeml irrha, até se encontrar con. o 
atual Parque do Gado •Guzerath >• ; 2º trecho - 926 metros, 
partindo do Lago do Parque do Gadii <<G uzerath » até se 
encontr11r com a ctrca da atual invernada do Gado «Holan
dez»; e, 32 trecho - 2.996 metros, compreendendo a a cercaa 
divisionArias dos Parques e das Invernadas. PreliminarmE"n
te, o Senhor Preslelente determinou que f-:>~se lida uma (I) 
eóple da citada Carta-Convite n.0 002 74-SEAC, o que !oi 
!11ito em voz alta pello senhor Casimlro Campos Fernandes, 
Secretário da Comi~são, não tendo havido, no !ioa l. nenhu
ma restrição a respeito da mesma . Em seguida, foi proce
dida a abertura d11s Carta&-Propo~t as ap1·esentadas pelos 
concorrent~s convidados. Após lidr.s as referid as Cartas, 
constatou-se o seguinte rcf:ultado· 
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As ree!:.t.nações pei"tin.en
te!l à matéria retr llnlida JIO B 
11açoe <te orros ru em i~ ~{ es, 
cteverão ser f ormuladas por 
o~tscrito. à S:eção ie Redação, 
das 9 às 13:30 horas. no má
ximo até 7:~ h o r as ap(;s a 
salda dos órgúos Miciais . 

•• "' "' ,.,. ~" j' DhadOS de eS{'!!ll'I'CÍllH'UtO~ 
DIÁRW 0FlCIAL quanto à 1.;ua aplicação, soli-

!mprN so nas OLclnar:; da lmprens.·~:. CJricial ' cita!Jlos usem O !I in terest"ad(•il 
MACAPA - 'f. F. A:VIAPA j prclurencinlmott> ('heque op 

• •" • • * p " vale postal. 
A S S I N A T U R A S ' Os tmp!Pmentüs às edi-

Anu a l . C1 S ·25,00 I ções àoe ó_rgllos ofic.lals tó 
Semestral. ~. i2 'iO 1 SfJ fo rnetHl!'Ho aos IHBmant~~ 

Os originais deverão s er 
datllografadils e autentíca tlos, 
ress!llvadas, po1· quem de dl
' "lt() ~asuras e emelldas. 

•· .! qne as !wlicitar<'m no aio du 
Trimestral 6,:!5 , as sinatura. 
Número avulso. " 0,:]0 I u runcion:'i! i o público f~<-

.excetuo da~ as para o ex
terior, que Er-rllP s e m p r c 
anuais ns asF.iilaturas p~c: er
se-ão tomar , em qualq .1er 
época, per sei" meses ou um 
8110. 

BR • S1LIA Ê t D'~ ... ... O,.f!" ~ ~1 . d 1 . dt>ral, ter A um de sconto tl~ 
~ r _ - .~ e tano ·c1e .e encontra e pa:·a ettu- [lO%. i>ara fa7 er jns a êi'IC 
1 a no Salao Nac10';al e Intern~~wnal d~ Impr .nsa, da des~unlo, dvverú provar eeta 

COOI>.ER PRI:SS, no «l3raslll_::_~~1P~:~~~ _Hot~·~ ·- j cond ição no 1110 da a~sioa!Y.rn 
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NOMES DOS CONCORRENTES I Preço por metro I 
Cr$ 

Pr eço Global I 
Cr$ 

Prazos de entrega: 

------ ------
Benedito dos Santos Dias 
Dionísio Augusto Filho 

Antonio Teixeira dos Santos 
Empresa Tupi Limitada Mão de Obra:-

Mão de Obra com material:-
Bento dos Santos Dias 

Postas em julga mento, a Comissão por unanimidade 
de votos, consider0u vencedora da concorrência a proposta 
apresentada pela Empresa Tupi Limitada, desta capital, por 
haver se comprometicio a executar os trabalhos objeto des
ta licitação, pelo preço de dois cruzeiros (Cr$ 2,00) por me
tro linear de cerca, dentro do prazo de vinte (20) d ias úteis, 
a partir do seu início, preço esse de menor cotação e em 
Igualdade de condiç.Ses com a proposta do licitante Antonio 
Teixeira dos Santos, que entretanto, faria todo o serviço 
em prazo maior, isto é, trinta e cinco (35 J dias. Desse modo, 
a proposta vencedora será submetidlO a superior homologa
ç·ão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiàente da 
Comissão deu por encerrada a r eunião e mandou lavrar a 
presente ata que depois de lida e achada confe3rme, va i 
assinada pelos membros da Comi~são, pelos concorrentes e 
por mim Casimir0 Car.1pos Fernandes. Chefe da Seção de 
Expedien•e, símbolo 7-F, do Quad:o de Pessoal do G overno 
amapaense, lotado nesta Secretaria de Agricultura, que 
subscreve e assino. Sala de Reunião da Secretaria de EcEJ
nomia, Agficultura e Colonização, em Macapâ (APl, 18 de 
abril de 1974. 

Ass.) - Joaquim Matias da Rocha 
Antônio Clóvis Queiroz Vasques 
Sílvio Camilo 
Casimira Campos Fernandes 
Antônio Teixeira dos Santos 
Bento dos Santos Dias 
Pela Empresa Tupi Limit:~da -
Antonio Leal Cardoso - Sócio 
Dionísio Augusto Filho 
Benedito cios Santos Dias 

Confere com o ori!!linal: 

Macapá (AP), 24-04-74. 

Agord de Matos Pinto 
E~c1·iturá rio - Contratado/SEAC 

Visto: 

Presidente 
Membro 
Me mino 
Membt'o 

Concorrente 
Concorrente 

Concorrente 
Concorrente 
Concorrente 

Osvaldo .José dos Santos 
Of. Adm. nível 12-1\ - SEAC 

3,00 
3,00 

2,00 
2,00 
6,50 
3,50 

21.750,(10 
2 1 750,00 

14.500,00 
14.500,00 
45.000,00 
25.375,00 

1ª etapa: 4 dias 
2~ e tapa: 10 d ias 

Total: J 4 dias 
35 dias 

20 dias úteis. 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Extrativas do T. F . do Amapá e 

Pará 

Indústrias 
Estado do 

Assembléia Gual Extraordinária 

CONVOCAÇÃO 

PElo prPsente Edital ficam convocados todos os 
associados do S1 1dicato dos Trabalhadores nas In
dústrias Extrati\•es do Território Federal do Ama
pá e Estado do Pará , em pleno gozo de seus d i rei
tos sindicais, pa1 a uma reunião de Assembléia G •· 
ral Extraordin8iia qu2 se n:alizar;l E:m sua sed~ so
cial à avenida P adre Júlio Maria Lombard, t83:~, 
net;tu cidade de Macapá, no dia 19 do corrent e mês, 
às oito horas à a dez horas, em prin1eira e se
gunda covocaçõP:;, respectivamente, para exame das 
r azões e deliben .ção sobre a eliminação elo associ<:~
do Juvenal Amo ,·im do quadro soc;al d ·: eniit:!a d e 
de acordo com c s Estatutos. 

Macapá, 13 de maio de 1974. 

Raimundo Coêlho Leite 
Pte - CPF 00865 24 72 

Sindica to dos Arrumadores do T.F. do Amapá 

Edital nº ns-SATA/74 

Convocação para a Eleição 

Pelo pres4i!ntc Edital, faço saber que no dia 2!1 do 
mês de julho do corrente ano, Eerá realizada neste Sindicato 
a eleição par a a compc,sição da Diretoria. Conselho Fisc,·l 
e Delegados-representantes ao Conselho da Federação a 
que está filiado este Sindicato, bem como a de seus res-

, pecttvos suplentes, ficando aberto o prazo de dez (,O) dias 
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para o registro de chapas na Secretari:J , que ocorrerá, a 
pa~tir da data da publicação de ste Edital no órgão oficial, 
tuoo de 3(..(rdo cem que dispõe as inst,·uções anexa~ a 
Portaria 1\l in is lerial n.• 3.()24 de 22 de j&neiro de 1974. As 
chapas de\•erilo ser registradas em sepan.do, sendo uma 
para os candidatos à Diretoria e Conselho Fi~co i com os 
Sf'tts respl'cliv~;s suplenlrs e cutl'a p<:it a c s Delegados-re
p resentantes &o ConsE:IJ C• .:la fede rt1r:ão ( s1 us stmlentes. Os 
r:auerimcntos para re _ ••n C:e cl.apas de' erao · ~ er apre
~t:ntados na Secreta r.:~ d- Enti :adt-, em trü 13) vias as
sinadas por qualquer de.~ cr.:nàicia1n que u irtegt em. devendo 
ser observados toctos os requisitos contido~ no art. 15 àas 
i nstruções a ncx8s a CJtOól Portaria. O recuerimcnto acom
p;mhado de todos os dados e documentos- exigidos pa r& o 
r•'::ii•tro, ser;; dirfc;!do ao pre~ider.te do Si! dicatc. A Secre
t .ria da b:ntl •ade, no expemt1nle nonnal, f >rnecerá maiores 
dehlhe!! aos interessauos. a~handc-se Dfi~.ado na sed e c o 
~ !ndlrato a re:aç5o do que é obr.gatór'G r ara o cit a do Jt

glstro. Caso não seja obtido Quoruzr. t~m p1 LI e ira cc.n
vocação, as e leições e-n St>gunda convocação serão rea
lizad~s nn pe,íodv d e 211 de julho a 12 de agosto de 1974, 
e na o const'guindo Dir da o roefici<?nte em t erceira e 
últl:m1 con\'ccaçãu nos d·as 13 a :.3 oe ago 'to de 1974. para 
que fi cam cou\ocados, desde j t, todob os associados da 
F-nt:dade. A 5 eleiçêies serã o reali::adas das oito t8) às de
zoito I IU) horas de cada dia. 

Macapfi, 20 de maio de !974. 
Manoel Mercês da Costa 

Pres:dtnte 

Indústria Mobiliát ia lYarc S.A. - IMDASA 
Ata de Assembléia G ernl Ordiná ria para Apro
'''1~·ão da l'rc.:stac-ão d~ Contas da Diretoria e 
Elr·içiio do Conselho r i~cal e da Diretoria e 
den,cis A tos, refennte ao ~xercicio de 1973, , 
realizada ern 25 de abril de 1974. 

A~ c,nze (ll:OfJ) boras do dia vinte e cinco (25) d@ 
abril de hum n:il novecentvs e betenta e quatro ( 1974), 
numa das salas da sede onde funciona a Indústria Mobi
liada D'arc S 1 A - lMDA~A., sita à A\·eniàa Mendonça 
Furtndo, 1786. nesta cidade de Maca pá - Território Fe
d l'ral do Amapã, comparec<;!ram em atendimento a prévia 
convocaçi\o os acionist<~s d 'l mencic;nada sociedade para 
u mu sessão d1' Assembléia Geral Ordinarla, que contou 
ce m quorum, r-onforme as a~sinatu ras do livro de presen
ças, 1 ara deliberarem soore os objet1vos à seguir focali
zados: a) :\provação das Contas da Diretoria; b) Aprovação 
e parecer do Cun,elho Fiscal: c:) Balanço Ger~ 1 e Contas 
de hesultado; dJ Ele:ir;âo da Diretoria e do Conselho !Tis 
cal; e) O qu~ Oeon er. - Pass<Jndo à primeira pnrte da 
Ordem do Dia (Itens: a b c da C oovocação l. foi solic itado 
pf'lo S r. PresidentE> à secr et8ria a leitura do relatório d a 
Diretoria, ' leitura do Bal~nço e parcct r do Const lho Fiscal, 
r elativo ao exercício à<! hum mi! tl'.>vecentos e setenta e 
t-rês {19?3), encerrado em tr inta e hum (3.) de dezembro, 
s~ndo que no ens~..jo o acionista Hugatto b oettger p1 opus a 
d1~pensn de tal leitura, ar gumentando já ser de conhec:i
mento ~s peça~ finam:e ras-contábeis , urna vez q ue esti
:erem a dJspo~ição dos acionistas na sede so ~ia ! para o 
?-ev1do e;:ame be n como at1avés do DiáJio Of cia l, órgão 
mformatl\ o do go\'erz;ç do Ter L'i tórlo F~; der&! do Amapá. 
Submetiàa a vola~·ão vnificou-se que a prepusic;ão foi 
~provada por unanimidaoe, d1soensada, portanto, a leiLura 
c o menciona'lo documento. Co ntinuando a Ordem do Dia 
o Sr. Pre~idt!nte passa a S€gund<' part (' (Il ens: d c da Con~ 
\ ocação). Soli<:ilou nos acion:>Uls ~rE'c.?ntes c ue se procedesse 
o clciçiio dos 111embros cia D;r .,ioria e do Conselho Fiscal 
para o novo exercício f;nancciro o que foi fe ito, ficand~ 
apurado q ue fnrem Pleitts os nnmes dos n embros da DI
retoria r:~ ~Pnhores: Luiz Carlos Muricy, Dn·etor-Presid ent e· 
Maria Eliza J\':aia Muricy, Diretor-P.dmin ,str ati\ o Comer~ 
cial; Hu~a•to Boettger , D.rctor-Inclustri:Jl e os nomes dos 
membros do Conselho Fiscal os ~('nhores: Walter Silva 
Pacheco, Economi~ta~ Ne.;;tlerino do~ Santos Valen te Eco
nomist a; Abemor Cout inho, Eng.0 Agrilnomo, resp~ctiva
r.~ en te para comporPm o quadro da Dlreto:-ia· e d o Gun
se!ho Fiscal da Supra-mencionada O rga n i :~ação Industrial. 
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente fazendo uso 
àa palavra colocou a mesma a disposição :le todos os acio
nistas ~re~entes e cumo não houve m:mifr·stação foi dada 
po~· encerrad& a sessão de Assembléia Ge ra l Ordinária, 
CUJO trabalho consignou-se em Ata que depois d e lida e 
aprovada vni por todc:,s assinada. 

EsLa é cópia fie l da At a de Assemblé ia Geral 
Ordinária, lo.vrada no livro. 

Macapá, (API, 25 d e abril de 19':'4. 

Luiz Carlos Muricy 
Dir. Presidente 

Poder Judiciá rio 
.] ustiça dos T erritórios 

Territól'io Federal de Ama~á 

Juiz de DiTeito ela Comarca de J.lfacopá 
Edital de Citaçf.o, cem o Pr(1zo de 15 dias, na Forma Abaixo 

O Dout<•r Ru lJPt s Ba~tü:ta de OJi\·eira, Juiz Temporá
rio C:a Coma1 ca de !1 acapi', capital do Território Federnl 
do Amapa, etc. 

Faz Saber n tod os os que o presente Edital com 
pr9ZO de 15 dias virem, ou dele tiverem conherimento, que 
neste Juízo eorre seus t râmites um processo em que é 
acusaà o Rosemiro Paixão Maciel. c:omo incurso no firt. 129 
do Código Penal. 

E. como tenha o Of!ci:<l de Justiça deste Juízo certl
ficado não o h <..\ tr c>ncont.rado nesta Comflrca, não sendo 
poSS!Vf'l ci\:1-ln f-t':·soal mente, ci tâ-o pelo p1 es•mle a com
parecer neste Juízo. no edifício do Forum de!ta Comarca 
s1to à Avenidn Amazonas, n" 26, esquina com a :Rua Cel. 
Coriolano Juci1, r:e ~ta cidade, no dia 11.1 0.74, às l 0:00 
horas, a fi m de ~er interrogado, prCJmo\'e r sua 
defesa e SPr notificado dos ulteriores terrr.os do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de r evelia. Para to
nheeimento de todos é passado o presente Edital. cuja 2a via 
ficará afix21da no lugar de co~tume. Dado c passado nesta 
cidade de Macapa, aos onze dias do mi:·s de outubro 
de nm mil novecentos e setento e quatro, nesta cidade de 
1\lacapá, Tenitório Federa l do Amapá, Eu, Nino Jesus Ar a
nha Nunes, escrivão em exerciclo. 

Rubf'ns Baptista de 011veira 
Juiz Temporá rio e/Jur isdição plena 

P cder Judiciár iO 
Justiça dos Territórios 

TPrritório Federal d o Amapá 

Juízo de DiTeito da CornaTca de JJlacapá 
Edita l de Citação com o p1 azo de 40 dins 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia, Juiz 
dt! Direito da Comarca de Macapá, capital do 
Território Federa l do t,mapá, na forma da Lei, 
etc . .. 

Faz saber a os que o pre~ente t;dita l v irem ou dele 
conhecimento ti\ erem que. pelo presente cita Antônio Júlio 
Cruz de S r.llcs, brasileiro, rcJdia lista. residente e domiciliado 
em Fortaleza, Estado do Cearil, com o prazo de 40 dias, 
para responder acs termos de uma Ação Ordinária de 
Desquite, qu& se processa neste Juízo, movida por Maria 
Augus ta Gentil Sa ll es, brasil eira. funcionária municipal, re
s idente e domiciliada à Av. Diógenes Silva, 976, podendo 
contestt -Ia no prazo de 15 dins, sob pena de revelia que 
ocorrerá em Cartório, após a det erminação do prazo de 
edi tal, de> acordo com a peticão e desçacho a seg:..;i r· trans
critos: •Zxrno S r. Dr . .T niz de Direi lo da Comarca de Ma
cap3, Maria Augu~ta Gentil Salles, brasilei r::., funcionária 
.nunicipal, re-;idenle e domidl'aci(t à Av. Diógenes Silvrr, 
976, por teu procurador inf1 a-assinado, adv0gado inscri to 
na Ordem dos Advogauos do Brasil, Seção do Pará, com 
escritório à Av. Gen. Gurjão, l'lQ 22, vem, de acordo com o 
art. 317, nº IV, do Código Civil, propor a &t·guinte ação 
or<il lnária de de5quite contr a ~eu esposo Antônio Júlio Cruz 
Salles, brasileiro, rncl!alista, residente e domiciliado ern For
t nleza , E> ta do do Ceara. pelos moth os que passa a expor: 
1 - Que se casou a peticionária com o n'·u em 13 de agos
to de 1955 sob o r~gime de C'Omunhâo uni\•crs ::~ l de bens 
perante o J uiz J e Ananideua, Comarc<~ de Belém, Estado do 
Pará, conforme cons ta do t ermo de casamento n ° 5533 a fls. 
IIB a 119 do livro de casamento n° 52 do rc~pectivo liv ro 
(doc. n º 1). 2 - Que após o casamento passaram a residir 
&m Macapá e posteriormente na cidade de Fortaleza - Es
tado do Ceará; 3 - que desta uniiio nasceram os filhos 
M:-írio Antônio Gentil de Salles, com 13 anos de idade e 
Zaru du Socorro Gentil SRlles, com 1 I anos de idade, que o 
r éu possui bens fato conhecido pela suplicada, t odavia em 
face do m~smo re sidi r em Fortaleza não pode> re lacioná-los; 
4 - que em 13 de agosto de 1.9(15, o réu sem motivo, jus
to ou plausível, abandonou o lar conjulgal, passando a re
sidir em Fortaleza deixando a peticionária em situ~>ção de 
penúria. Ilust re julgador «Não havendo motivo nenhum que 
justifique o abandono, isso baFta para ser dec retado o des
quite. (F. dos Santos o desquite pág. 130l. Nestn~ condtc;ões, 
na conformidade d11s arts. 316, 317, n.0 IV, 322 e 324 do Có
digo Civll , a peticlonf. r ia vem rt>q uerer a V. Exa. se digne 
ordenar a citação de Antor,io Júlio Cruz de Salles, para 
responder aos t ermos da presente ação ordinária de des
quite e pelos motivos aduzido~. publicando-se c,s editais de 
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lei, a fim de, afinal, ser decretado e o réu eonàenaEio n8s 
custas e demais pronunciações de direito, tudo na forma da 
lei, e a sua :revelia, com a audiência do sr. Promotor P ú
blico da Comarca. Pres ta, outrossim solicita o peticion~rio 
a citação do réu por ~ditais a competente afirmação do a rt. 
178 n.0 1 e do art. 177 n.0 I, do Código de Proceseo Civil. 
Dá-se a presente, para os e feitos !inais o valor de Cr$ 500,00 
com os inclusos documentos. Termos em que, P. Deferi
mento. 1\'lacapá, 1.0 de abril de 1.974. a) \Valdemar Frazào 
Filho - aàvogado. DESPACHO: R. e A. Cite-se o ré u por 
edital com o prazo de 40 dias. O edital deverá ser publi
cada uma vez no órgão oficia l e duas vezes no jornal local 
• Novo Amapá». Macapá , 02.05.74. a.) José Clemenceau Pe
dros:J. Maia - Juiz de Direito. O que cumpra no forma da 
lei. Dado e passado nesta cidade de lVIacapá, aos nove dias 
d o mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e 
quatro. Eu. Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão em exercí
cio, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direto 

------------~--------------------------------·--Secretaria da Receita Federal 
Agência d a Receita F<:!deral em Macapà 

Em, l6.05.H 
Atos Declaratório n ç 001 / 74 

O Agente da Receita Federal em Macapá, no u8o de 
suas atribuições, e considerando o que dispõe o Decreto-Lei 
n.0 5 de 1937. 

RESOLVE: 
Declarar devedoP remisso, nos termos do art. 168, d6 

Decreto-Lei nº 61.514, de 12 outubro de 1967, a firma Dis
tribuidora de Refrigerantes Ltda , inscrita no CGC nº 
U5970512/00 I, estabelecida à Rua Leopolcio Machado, 2536, 
nP-sta cidade, em razão de a pós decorridos t rinta (30) dias 
da data em que se tornou irrecorrível ela esfera adminis
trativa, a decisão condena tória proferida no processo 
abaixo identificado, não haver feito prova de pagamento ou 
tet' iniciado em Juízo, ação anulatória do ato administ r ativo, 
com o depósito da importãncia em litíg io. 

· Processos n º 006922/ 73 Origem da Divida - Auto de 
Infração n.0 09/ 73 Valor da Dívida -Cr$ 4S.D32, 12 (Sujeita 
1.1 correção Monetária). 

Solon Couto Rodrigues 
Agente. 

Estatuto da Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior) 

Capitulo V 
Das Penalidades 

Art. 11 - Os associados que lnfrigirem 
das disposições previstas por este estatuto, são 
das penas seguintes: 

quaisquer 
passi\·eis 

a) Advertência 
bl Suspensão 
c) Eliminação 
dl Expulsão 

§ 1.0 
- Aos atletas prevalecerão as penalidades por

ventura re.::ebidas de entidades superiore5, além de ficarem 
sujeitos a qualquer das penalidades previstas neste artigo. 

§ 2.0 
- As deliberações e o grau d as ptmalidades se-

rão ju lgados pela Diretoria. 
§ 3.0 

- Somente a Assembléia Geral tem competên
'cia para julgar os ca~os de expulsão 

(Cont. no pr6ximt!l número) 

Agro Comunitário Esporte Clube 
Fundado em 4 de abril de 1973 

ESTATUTOS 

{Com. do número antet ior) 

Sessão VII 

Dos Tesoureiros 

Art. 154." São Tesoureiros do clube, os S u bdireto-
res subordinados ao Vice-presidente de Fimmças e a s su11s 
atribuições são as de: 

a) - auxiliar o Direto1· de Tesouraria na cnganizaçà" 
dos livros contábeis; 

b) - ter sob sua g uarda e responsabilidade, todos os 
livros do Departamento a que está vinculado; 

c) - auxiliar, quando solicitado, o Vice-presidente de 
Finanças nos balar cetes dos demais Departamentos, no 
balanço patrimonial organizado anualmente; 

d) - compett: ainda ao Diretor de Tesouraria, apre
sentar ao Vice-pres.der1te de Finanças. os trabalhos reali
zados durante cada mês; 

t') - verffica ··em sempre as exatidões dos documen
tos e pagament os e recebimentos; 

f) - or ganizrrem o cadastro dos sósios, para o con
trole da arrecadaçã!l; 

g l - encamil harem ao Vice-presidente de Fin~n.ças, 
o movimento e re ação dos sócios existentes, lie&nciados, 
admitidos e designe d os, para o relatório mensal a ser a prll
sentado pelo referido, da reunião mensal do Conselho. 

h) - apresenta r mensa lmente ao Conselho Fica! pm· 
intermédio do Vioe presiden te de Finançu, balancetes orça
mentários e f!nanctiro, t rimestra lmente este último; 

i) -- organiz<Jr a mante r o t ombameJltO geral do 
clube; 

j) -- controla:: o serviço de fiscalização de ingresEo 
de sócios e suas f<'lmílias . 

(Continua no próximo n úmero) 

Jl1ovimento Famüia1· C1·istao - 1lJFC 
ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

li - para as! untos puramente eletivo; 

a) t odos os cc mponentes discriminados no artigo ante
rio~· . m ais os cGordE nadores do CC. MM.; Circulistas; :a~ 3is 
tentes eclesiásticos do CC.M M. 

Puágra[o Ún'co - Compete ao Conselho Estadual 
estabelecer o plano geral de atividades do íVI FC-amapa: ele
ger o Casal-Presid ente. 

Art. 7º - A Equipe Central Estadual (ECE), a quem 
caberá a supervisãlo das a tividades do MFC-amapá, compe
te organizar, manter e dirigir todos os serviços administra
tivos de sua competência, fazendo executar aB decisões do 
Conselho Estadual e da Equipe Central Nacional. 

§ J º - A Equipe Central Estadual (ECEJ compor-se-á 
de: 

a) Casal-Presidente Estadua l; 
b) Casal-Vice-Presidente Estadu;~l; 
c) Assistente Ecles i::Ostlco Estadual; 
d) Casais As , esores, tantos quan tos julgados necessá

rios, a critério do Casal-Presidente. 

§ 2º - O Casal-Vice-Presidente ser à escGihtdo pelo 
Casal-Presidente e 3ubstituirá este nos casos de vncâ~cia. 

§ 3º - Nos t·nsos de vacãm:ia dos cargos do Casal
Presidente e do Vke-Presfdente, o Conselho Estadual e le
ge rá um Casai-Asso1ssor para completar o mandato. 

Art. 8º - A: Equipes Paroquiais (EE.PP.l, a qm~m 
caberão supervisior.ar todos os CC.MM. sob sua competên
cia, compete organizar, manter e di r igir, todos os serviçes 
administrativos, fazendo executar as decisõe!l emanadas da 
Equipe Central Estotdual, e compor-se-ão da seguinte forma: 

a) Casai-Coo1 denador; 
b) Casal- VicE-Coordenador; 
c) Assistente Eclesiastico P;n·oquial; 
d) Casais-Assessores, tantos quantos julgados neces-

sários. 

Parágraío Único -O Casal-Vice-Coordenad&r, eseolhi
do pelo Casal-Coordenador, substituirá este nos seus impe
dimentos legais e eventuais, ou em caso tie va<>àneia. 

Art. 9º - Tojos os cargos de direç·ão do MFC-Amapá, 
seja d e â mbito est:: d ual, municipal, diocesano ou paroquial, 
são exercidos gratuitamente, não percebendo seus ocupantes 
qua lquer rt->muneracão financeira. 

10.0 - Todos os cargos de cl ireção do MFC-Amapá 
terão a duração de três {3) anos. 

Art. 11 º - A eleição para os órgãos ao MFC-Amapá, 
seu funcfol'ilamento e a especificaç<io das at ribuições de ca!ila 
Grgão à e governo, no âmbito estadual, m unicipal, dil)cesano 
QU paroquial, serão regulados em Regimento Ir,teroo apro
vado pe!Gl Conselho Estadual. 

(Continua no próximo FJÚmero) 


	

