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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
( P) nº 0850 de 24 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso d<~ s atribuições que lhe são conferidas ern Lei, e te11do 
em vista o que consta do Prucesso n.o 1248/74-SAF., 

RESOLVE: 

Art. 1° - Por a d isposição da Secrfota ria de Saúde e 
Ação ~ocial. até ulterior deliberação, a servidor a Aldenora 
de :.:rorai~ Cruz, ocupante do cargo da cl~ sse «f\», da série 
de classes de Porlei ro. nível 9, dJ Quadro rle Funcionários 
do Governo deste Tenitório lotada n a Secretaria de Adrr.i
rlistração e F'inanças. 

Art. 2q - Revogadas as disp osi~õe s em contrário. 

Pal;\cio do Setentrião, em Macapá, 24 de julho de 
1974, 852 da República e 31 º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0858 de 29 de julho de 1974 

O Gover nador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e te ndo 
em vista a conclusão do Parecer do Senror Co11sultor .Ju
r ídico do Governo desta Unidade, emitido no Inquérito 
Administrativo in stituldo pelo Decreto (P ) n9 1.339, de 13 
de ago~to de 1973 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- DEMITIR na fo r ma do item n. § 1.0 do 

artigo 207, da Lei n º 1711. d~:: 28 dü outubro de 1.952. o 
servidor Rona ldo de Castro Maia. ocupante do cargo de 
Escrevente Datilógrafo, ni vel 7, (Código Al'-204 ), do Quadro 
de Funcionários elo Governo de~te Terri• ório, lotado na 
Secretaria de Adminbtração e Finanças, a partir de 1.0 de 
maio de 1.971. 

Art. 2° - Revogadas as disposif,;ões em contrário. 

Pa lácio do Set entrião, em Macapá, 29 de julho de 
1974, 85.0 da RPpública e 3!.0 da criação do Território Fe
de ral do r\m"pá. 

Arthur Azevedo H.:nning 
Governaaor 

f P ) n.0 0859 de 29 de julho de 1!)74 

O Governador do Território Felicral do Amapa. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei. e tendo 
em vista o que consta do Pruce sl>o n.<' 1630/ H ·G AB., 

RgSOLVE: 

Art. 1" - P0r à di~posi;,iio do Mini~;téno da Agricul
t ura, até ulterior deiibéraç-ão, a suvidora Creuza Maria de 
Sol\za Pinto, ocupante do cargo da classe ~ A », da série de 
classes de Escriturar ia, nrvel 8, do Quadro de Funcioná rios 
do Governo deste Território, lotaja na Setretarla df' Obras 
Públicas, sem prejuízo dos \ encimentos e demais vantagem 
ineren tes ao:cargo que ocupa. 

Art. 2.0 - Revogadas as d isposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Macapá , 29 de julho de 

1974, 85Q dn República e 31 º da Cr iação do Território Fede
ra l do Amapá. 

Ar thur Azeyedo Henning 
Go,·eruacior 

(P ) n º 0860 de 29 de julho de 1974 

O Governador do Ter ritório Federal do Ama pá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e m Lei e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 664/74-SOP ., 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Aposentar no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Ter ritório, aprovado pelo Decr eto n.0 70.572, 
de 19 de maio de 1972, publicado no Diár io Of icial do dia 
23 do mesmo mês e ano, nos termos dos a rtigos 101, i tem 
Ir! e 102, item I, alínea <<O» , da Cons titu ição do Brasil. o 
servidor Ga5par dos Santos Melo, ocupante do cargo de 
Ferreiro, Código A-1703. 12-D, (Matrícula do IP ASE-2.258.4711. 

Art. 2.0 - Revogadas as d isposições em contrá r io. 

P alácio do Setentrião, em Macapá, 29 de julho ' de 
197-!, 85º da República e 31 2 da Criação do Territ ório, Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henniog 
Governador 

(P) n2 08G2 de 29 de julho da 1974 

O Governador du Terr itório Federal do Amapá . no uso 
das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vis ta o que consta do P rocesw 11~ 1681/74-GAB., 

R ESOLVE: 

Art. !." - Designar Walter Silva Pacheco, ocupante 
do cargo de Contador nível 20-.-\, do Quadro de Funciona
rios do Governo deste Ter r itór io, lotado no Gabinet e do 
Governador , atualmente f'Xercendo a fu nção de Chefe da 
Assessoria Técnica, para viajar da sede de suas atribuições 
- MACAPA -, até Brasilia, ca pita l do Distrito Federal, a 
fim de, na Secretaria Geral Adjunta de De~envolvimento 
H.egional do Ministério do 1nterl ur, tr atar de assuntos do 
interesse da Administração amapaense. 

Art. 2.0 - Revogadas as di~posições em contrár io. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 29 de julho de 1974, 
85.o da República e 31.0 da Cria·ção do Territó rio Federal 
do Amapá . 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0863 de 29 de julho de 1974 
O Governador do Tenitór io Federal do Amapá, no 

uso das atribuições que lhe s<lo conferidas em Lei, e tend'l> 
em vista o que consta do P rocesso n .O 1283/74-SAF., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Retificat· o Decreto (Pl n.0 0852, d e 24 de 
julho de 1974, que passa a t.er a seguinte redação. 

Designar João Francisco Carduso Neto, Guarda Ter
ritoria l, nível 8-A e Manoel do~ Santos Br ito, Foguista, 
nível 7, do Quade o de Funcionários do Governo deste Ter
ritório, lotados no Gabinete do Governador, para viajar em 
da sede de suas atribuições - Macapâ -, até Brasília, 
capita l do Di~tt·1to Feder al, a fim de estagiarem na E~cola 
Nacional de Informações, no per íodo de 30 de julho a 16 
de agosto do corrente ano. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Mac~pá, 29 de ju lho de 

1974, 85º da República e 31 º da Cr iação do Território Fe
dera l do Amapa. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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(P) nY 0864 de 29 de julho de 197•! 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
qso das atribuições que são lhe confer iaas em Lei, e tendo 
em vist'l o que consta do P rocesso n º 0385/74-SEAC., 

RESOLVE: 

Art. 1!! - Designar nos termos dos a rtigos 72, 73, da 
Lei n .0 1711 , de 28 de outubro de 1952, Vandim Al ves Ro
drigues, Chefe da Seção de Fomento da Produção Vegetal, 
símbolo 3-F, do Quadro de Funcionários do Governo;> deste 
Te rritorio, lotado na Secretaria de Economia, Ag1·ieultura e 
Colonização, para exercer acumulativamente, em substitui
ção, o cargo em comtssão símbolo 5-C, de Dir etor da Divisão 
de Fomento à Produção Anima l e vegetal, do Quadro 
acima referido. durante o impedimento do respectivo t itular. 

Art. 2º - Revogadas a s disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mac2pá , 29 de julho de 
1974, 85º d:~ República e 31.0 da Criação do Ter r itórJo Fe
deral do Amapá. 

At-thur Azevedo H t>nning 
Governador 

Comarca de Macapá 

Juízo de -Direito 
PORTARIA N2 07/74 

O Dr. José Clemenceau Pedrosa Maia, Juiz de Me
nores da Comarc:a de Macapa, capital do Território Federal 
do Amap á, no uso de suas atribuições legais , e 

CONSIDERANDO: 

Que à Polícia cabe, primoràialment.e, manter Incólume 
a paz pública e garanti r a ordem social; 

Que, assim sendo, seria inadequado cometer , ao or~a
nismo policial funções pertinentes e da competência exclu
s iva do Poder J udiciário; 

Que a experiência d os países adiantados e a melhor 
doutrina aconselham o tr:-: tamento. do menor il'lfrator .por 
órgãos especializados, não policiais , e que a mesm a orien
tação foi recomendada pelo Primeiro Congresso de J uízes 
d e Menores (Porto Alegre, outubro de 1966), constando, 
Igualmente, do Código da Menores; 

Q ue urge a delinição de Setores de Atividade e que 
este J uizo está se estruturando para exercer as que per 
Lei lhe forem atribuídas; 

Que para melhor racionaliz::.ção do serviço tjest e 

Juizado é impresci.ldível a r eformulação da estrutura fun
cional do meJmo; 

RESOLVE: 

I - O Comi <sariado de Menores do J uizo de Direito 
da Comarca d e Ma ;a pá, para cumprim ento de seu mister, 
pa5sa a atuar sob a seguinte organização: 

a) Setor de Defesa Social; 

b ) Setor de ~·erviço Social; 

c) Setor de i-\ i~i stência Militar; 

d ) Setor de I elnções Públicãs. 

Z - Ao Setor de Defesa Socia l, cuja sigla é SCS 
incumbe: 

a) Apreender as menores de 18 anos que hajam co
metido atos anti -sociais, cujos característico de tipicidade 
se enquadre m no .; mbito do ilícito-pena l; 

b) Apreender qualquer menor de 18 anos cujo com
portllmento revele :>eri ~u\osida de; 

c) Em ambos os ·casos, apresentar o men or imediata
mente à presenc,:a , o J uiz com r elatório pormtnorizado dos 
motivos e circunst: t•ciéls da apreensão e, na eventualidade 
fie ser a mesma ft ita fora do h orá r io normal de expedien te 
daquele magistrado, a a presentação referida deverá efetuar
se à primeira hor:.J ào expediente seguinte, impreterivel
mente; 

d) Manter-se em permanente contato com toda orga
nização polJcia l da Comarca, acompanhadn, medtante des i~
nação da Chefia, q Jalquer diligência em que paja Interesse 
de menores a ser acautelado; 

e) Conservar e m absoluto sigilo as ordens recebidas 
e não dar a públin. sob pretexto algum, quai~quer porme
nores de sua ati\'i4lade, particularmente os que possam re
vela r a identidade de tnenores ;:~prendidos ou procurados; 

f) Execula t· outrTs funções que, dent ro de sua finali
dade lhe forem atribuídns pelo titular do Juizado de menores; 

g) Estipular t •1 xas pela expedição de licenças. autoriza
ção de viage:~s, bem como multas que aplicar, receber 
doações e sttbv~nções. 

2.2 - Chefiará o Setor de Defesa Social um dos 
Comissários de M•morcs. 

2.3 - Ao Chefe do Setor de Defesa Social, compete: 

a) Representar o Setor perante o titular do Juizado; 

b} Promover , dentro das atri buições do SDS, o e ntro-
sarnenta ha rmônico das Repartições Públicas, Federais 
Est aduais e Municipais a este J uizado; 

c) Preparar escalas periódicas de ! erv iço, 
observando cuidadosamente a organização po!ifoFme do 
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setor, organizando turmas tanto quantos possível het-ero
gêneas; 

d) Cumprir e fazer cumprir as determinações do Dr. 
Juiz de Menores; 

e) Orientar a coleta de dados e e lemenLo:; relaliv-:s 
ao meoor, e ao ato s >cialmente reprovP.vt>l que toe lhe atri
buir; 

f) E\ ilar na med. _a r J ~v~ Í\'(.'1 a burocra~ização da 
atividdde da Justlqa de Menc ;·es, ap1 esent;;ndus com o 
menor, relatório verbal na presença do Juiz, de molde a 
permitir-lhe rápido conhecimento do case; 

g\ Orientar os CIJmlssários do Setor de Defesa So
cial - SDS, no sentido de que pautt>m sua atividade 
observando a naturez:1 especiallssima do problen1a de 
menore~; 

h) Autorizar realizações de f.::stas ,-. er.pet:,c;~;os Pl•
blicos de qua lquer natureza relativamente a menor es; 

f) Chefi::r o St: l'viço de Renda Urbana - SRU-

2.4 - O Setor de Defesa Social mante1á fichário 
atualizado de todos os casos atendidos e, ?presentará, men
salmente, rel~;tórlo pormenorizado de suas atividades ao Dr. 
Juiz de Menore~. 

:l.:S - O Setor de Defesa Social atuará em regime 
de estreila colaboração com as autoridades policiais cl\ is 
que por sua vez, devctiio encaminhar fi ('Ste Setor todo e 
q Jalquer menor apreendido cem o autor de atos conside
rados anti-sociais. 

3 - r\o Setor de Serviço Soci:.d, cuja sigla é SSS. 
incumbe: 

a) receber e entre\' istar aos pais ou re~ponsáveis pe
los menore& que se apresentem sob problemã junto ao 
Juizado. 

b) p esquisar as causas fut~dament&i~l do problema do 
menor; 

c) indicar o tratamento social adquauo; 

d) p roceder ao estudo socia l do caso; 

e) orientar, coordenar , e supervi sionar o trabalho das 
Assist&ntes Sociais; 

fl proceder no levantamento das cuus::ls de abandono 
e desajustamento soclnl dt> n:enor~~ para orientaç~o do 
Juizado de Y.enores; 

g) Criar a seção e organiz<~r :1 colocnção de menores 
em ampregos. até sua efetiva int<!graçao na sociedade; 

h) Autorizar viagem de:! menores mediante consulta 
ao Dr. Juiz de Menores; 

i) propor co:1vênic-s e cursos para melhor eficiência 
assistencial do menor. 

j) manter estreito contato com a Divisão de A!;ãO 
Social do Ter ritól'io, com a Deleg3cia de Menores e demais 
órgãos ligados a problemãtica do menor. 

3.1 - A Chefia do S etor de Assisténcia Social será 
exercida privativamente por Assistente Sucial. 

3 2 - Ao Chefe do Setor rle Servi;;o Social compete 
executar o previs~o no ilem 3 da pre~l!nte portaria. 

4 - Ao Setor de Assistê ncia Milito:.r, cuja sigla e 
SA::'J, .n . u nbe: 

a) O Setor de Assistên::ia Militar será re~ponsável 
pela segurança da sede do Juizado; 

b) R~ceber e encaminhar as autol'idades f~derais, es
taduais e municipais que procurarem o Dr. Juiz de Meno
res; 

cJ Ligação do Juizado com as autoridades militares, 
polic iais e com outras que forem designadas, em assuntos 
de m.tureza policial-militar; 

d) A supervisão, no setor disciplinar de trabalho dos 
cowissários de menores, policias-iemininas e assistentes so
ciais colocados à sua disposição; 

e) Tomar conhecimento e as providências cabíveis 
sobre qualquer assunto de caráter policial-militar; 

f) Organizar a seção de informações e manter atuali
zadas as fichas individuais do quadrCJ de pessoal do Comis
sariado; 

g) Fiscalizar c supervisionar o Serviço de Ronda Ur-
b:ma; 

h) Chefiar o Serviço de Transporte do Juizado de 
1\Ienores. 

4.1 - Chefiará o Setor de Assisténcia Militar um 
Oficial PM que ('Xeccrá o previsto no item anterior. 

5 - Ao Setor C.•! RL·I. ções Públicas, cuja sigla é 
SRP. i r.~un:br : 

a) O .Setor de Relações Públicas levará ao conheci
mento públ ico utrr.vés da imprensa e de outros meios de 
divulgaçãu ao seu alcançe, Informações e esclarecimentos 
quant~ a orientação adotada r elo tituh.~r do .Juizado de 
Menores; 

b) r..edl<; ir nrtigos. comunicados e notícias, 

c • mau ter a' uulizado para os dev idos fins, um arqui
vo de notícias publicadas sobre o Juizado; 

d) Organizar um registro Informativo das atividades 
dos Setores do Juizado de Menores; 

e) Mantrr intercâmbio rom os demais Juizados de 
Menores do País, com a finalidade de aprimorar o trabalho 
dos setores. 

fi - As Chefias dos Seto,·es serão exercidas por pes
soas idôneas, e de reconhecida capacidade e serâo designa
das por portaria deste Juízo que p0dern substituí-Ias a 
qualquer tempo. 

7 As ;:l('Ssoas designadas para as Chefias dos Se-
tores ~~ demE,is enc<Jrgos atuarão :l titulo de benemerência, 
requisiçiiú ou colaboração. 

8 - Todos os Setores do Comissariado de Menores. 
atuarão em fiel obsen-ãncia ao preceituado no Código de 
Menores em v1gência e exclusiva orier.tação deste Juízo, a 
quem cabe resol\ er os casos omissos na presente portaria_ 

Cumpra-se, Registre-se c Publique-se. 

Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos vinte e 
nove (29; dias do mês de julho do ano de mil novecentos 
e setenta e quatro. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
.Tuiz de Menores 

Comarca de Macapá 

Juizo de Direito 
P ORTARIA N" 08/74 

O Dr. José Clemenceau Pedrosa Maia, J uiz de Me
nores da Comarca de Macapá , capital do Território Federal 
do Amapá, no uso de suas atribuições legais. e 

CONSIDERANDO: 

Que se torm1 imprescindível a reformulação do 
quadro de pessoal rlo Juizado de Menores desta Capital. de 
modo a adaptá- lo às novas diret rizes e normas estabele
ciàas pela Port::.ria nº 07/74, que reestrutura totalmente o 
Juizado de Menores desta Comarca, a fim de torná-lo mais 
eficiente para executar fielmente uma sadia polltica de 
bem-esla r do menor. 

RESOLVE: 

1 - A partir da presente data ficam extrntos o pri
meiro e ~t>gundo Comissariados de Menores, fica ndo o 
.Juizado de Menores estruturado de acordo com a Portaria 
n º 07/74. 

2 - O atual titu lar do primeiro Comissariado de 
Mt-nores, Sr. HéÍio Alves Barbosa, será o chefe do «Setor 
de Assistência Social - SAN•. 

3 - O atual titular do segundo Comissariado de Me
nores Dr- Hildegordo _Manoel Thaumaturgo Peres de Mi
randa, passa a exercer o cargo de chefe do «Setor de 
Defes::t Socla l - SDS». 

4 - Assumirá a chefia do •Setor de Assi&tênci"l Mi
litar - SAM , o 2.0 Tenente PM José Júlio de Miranda 
Coelho. 
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5 Assu:nirá a ch efia do «Setor de R elações Pú-

lillcas», o Sr. Se bastião Barreiro Cr isanto. 
6 Revogam-se as disposições em contrário. 
7 - Cumpr a-se registre · se e publique-se. 

Dado e passado nesta cidade de Macapà, õlOS dezesseis 
dfas do mês de julho do ano de mll novecentos e setenta 
e quatro. 

José Clemenceau P edrosa Maia 
Juiz de Menores 

Convêni o 
Convênio de Cooperação Técnica que entre si 
celebram o Juizac;io de Menores da Comarca de 
M;capá-A P e a Secretaria de Segurança Públi
Cli-SEGUP - para melh0r efir.iência da atua
ção do «:l omissariado de Menores, em benefício 
do bem estar do menor. 

Cláusula Primeira - Partes Convencionadas. 

O Juizado de Menores, represetado pe lo Dr. .José 
Clemenceau Peà rosa Maia, Juiz de Menores e o Sr. J osé 
Ubirajara Lopes de Souza, Secretário de Segurança Públka. 

Cláusula Segunda - Local e data. 

Lavrado e assinado no Gabinete do Exmo. Sr. Secre
tário de Segurança P úbl!ca , aos t rinta dias do mês de ju
lho do ano de mll novecentos e se tenta e quatro. 

Cláusula Terceira - Objetivo do Convênio. 

Objetiva o presente Cc:mvênio esta belece r colabora~ão 
técnica e cultural, para melhor efi<:iência dos t rabalhos do 
Comissariado de Menores. 

Cláusula Quarta - Da ComFJetê ncia. 

Compete às partes convencionadas, o que se estabe
lece a seguir : 

a) Ao Juizado àe Menores: - Coordenar e executar 
os Cursos de A tualizaçào e Aperfeiçoamento de comissário 
de menores, colocando os comissários de menores em per
feito entrosamento com a Secretaria de Segurança Pública, 
nos setores relacionados com a problemática do menor. 

b) A Secretaria de Segurança Pública (S EGUP): -
Colaborar, dentro de suas possibilidades com insta lações e 
assistência têcniea nos Gursos de Aperfeiçoamento e Atua
lização dos comissários de menores, e no trabalho integra
do da cooper ação mútua em prol do be m estar do menor. 

c) A Secretaria de Segurança pública, poderá designar 
servidores dos seus quadros para participação nos cursos a 
serem desenvolvidos. 

Cláusula Quinta - Per íodo de Vigência do Convênio. 

A duração do Corwênio será d e um ano, a contar da 
data de assinatura do mesmo. 

Clá usula Sexta - Dos casos omissos. 

Os casos omissos supervenientes á execução do pre
sente Convênio, serão solucionados através de consultas e 
mútuo consentimento. , 

E, por estarem assim de <Jcor do, o Excelentíssimo 
Juiz de Menores da Comarca de Macapá, Dr. José Clemen
ceau Pedrosa Ma ia e o Excelentíss1mo Senhor Secretá rio 
de Segurança Pública, Sr. José Ubirajara Lopes d e Souza, 
ratificam o presente Convênio, firmando-o com suas assir.a
turas e ru bricando todas a ~ folhas, na presença de duas (02) 

testemunhas que também o assinam e rubricam aos t rinta 
dias do mês de julho do ano de m il novecentos e setenta e 
quatro, sendo este documento redigido e datilografado em 
quatro (O i ) vias de Igual teor e forma. 

Macapá-A p, 30 de julho de 1.974. 

J osé Clemeneeau Pedrosa Maia 
Julz de Menores 

J osé Ubirajara Lopes de Souza 
Secretário de Segurança Pública 

Tetemunhas. 

J. Hllder~:ada M.T.P . de Miranda 
ComissáriQ-Chefe 

2. Odir Macêdo 
Diretor da Divisão de Polícia J udiciária 

Movimento Democr&tioo Brasil eiro - MDB 
SPção do Território Federal do Amapá 

Comissão Executi\·a Regional 

EDITA L DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO 
I 

A Comissão Executiva do Diretório Reg:onal do 
Movimento Democriltico Brasileiro - MDB, de conform i
dade com o dispos1 o no art. 34, incisos n ºs r, li e III da 
da Lei nº 5.682 de 20 de julho de 197 1 (Lei Or gânica dos 
P artidos P olíticos), combinado com o artigo 9, da Lei nº 
6.055, d e 17 de ju 1ho de 1974, e ainda nos termos dos 
artigos 12 e 2º, incl ;os r, li e III da Resolução n.0 9.6U de 
20 de junho de 197 I, Processo n.0 4.838 do T rJbunal Su
perior Eleitora l, Co~voca a Convenção Regional do Par
tido para o próx'mo dia 25 de agosto de 1974, à s nove 
horas da man hã (9,00), n o P rédio sede do Diretór io R e
gional, situad o à Av. Pr esiden te Vargas n.0 156. e m frente 
a Praça Veiga Cabral, nesta capital, a f im de procedE:r a 
escolha dos candidatos a Deputado Federal e Suplente cle 
Deputado, que concorrerão às eleições d e 15 de novembro 
de 1974. 

Constituem a Convençiio Regional, ex-vi d o a rtigo 42 
da Lei nº 5.6tl2 de 20-07-71. e artigo 3.0 in cisos I, li e I1I d a 
Resolução n.0 9.610 do Tribunal Superior Eleitoral. 

r - Os Membros do Diretór io Regional; 

II - Os Deh!gados dos Diretórios Municipais; 

111 - Repre~entante do Partido na Câmara do s: 
De putados. 

Gabinete da Presidê ncia da Comissão Exec;:utiva R e
gional do MDB, em 27 de julho de 1974. 

Antonio Cordeiro Pontes 
P residente 

Central Açucar eira do Amapá S. A 

(C .G.C. 05 .969.613) 

Convocação 

F icam convidados os srs . a cionistas a se reu
nirem na sede S)Cia l, na avenida Iracema Carvão 
Nunes nº 196 , n~~ta cidade, no próximo dia 16 de 
agos to, n2s h oras aba!xo indicadas, a fim de deli
berarem: 

a) Em assembléia ge ral extaordinária e em 
primeira convoc:lção, às onze horas, so bre P w pos
ta da Dire toria , com par ecer fa voráve l do Conse
lho Fiscal, de aumento de capital social de Cr$ ... 
828.000 ,00 para ·: r$ 1.348.942.00, media nte incorpo
ração de crédito~. com a co nsequente alteração do 
artigo 5.0 do esta tuto socia l; 

b) Em asse mbléia ge ral extrao rdinária e em 
pr imeira con vocação, à s doze horas, sobre Proposta 
da Diretoria, com parece r ü vorável d o Conselho 
F is cal , de alteraÇÕés e consolidaçã o do estatuto so
cial; 

c) E>m assembleia geral ordin&ria e em segun
da convocação , às quatorze h e ras, sobre Balanço, 
Relatório da Dir etoria e Parecer do Conselho Fis
cal referentes ao exercício social findo em 31 de 
agosto de 1973, eleição dos m em bros da Diretoria 
e do Conselho Fiscal e f ixação dos respectivos ho-
noráMos. 

Macaptl, 24 de ju lho de 1974. 

H er.melino Herbster Gusmão 
Diretor 


	

