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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 08G7 de 31 de julho de 1974 

O Governador do Terr itório Ferieral do Amapá, no 
u so das atribuiç-ões que lhe são conferidas em Lei, 

R ESOLVE: 

Art. 1" - Exonerar ex offíci0, na forma do itam II, 
do artigo 75, dd LPi 11. 0 1711, de 28 de outubro de 1952, o 
servidor Laércio de Sousa iVIontPirc>, do cargo isolado de 
provimento em com:ssão, símbolo 7-C, de Superintendente 
d Cl Abastecimento, do Quadro de Funcionádos do Governo 
deste Tenitório, a partir de 1 º de julho do cor rente ano. 

Art. 22 - Revogadas as dispos i<;ões em contrário. 

Pal:ício tlo Setentrião, em 1\lacapá, 31 de j ulho de 
197<!, 8~v cl'1 H<>pública c 31º da Criação do Terri tório Fe
dera l do A•napa. 

Ar thur Azevedo H enning 
Governador 

(P) n.0 0869 de 31 de julho de 1974 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso das <~tribuições que lhe são Cl nferidas :!m Lei, e tendo 
ern vbta o que consta do Proces:so n.o 1623/74-GAB., 

RESOLVE: 

l\rt. 1.0 -- Designar Arlindo Silva de OHvelra, Mecâ
nico de Aeronaves, nt\'el 12-D, du Quadro de Funcionários 
do Govt•rno deste Território, atualmente exercendo a fl!nção 
de Chefe da Seçi': o de 1\Icmutenção do Serviço de Aeronáu
tica, e Dialma L!ma Costa, Piloto Civil, da Tabela de Pes
soal Espf'cialist:J Temport-rlo, lotados no Gabinete do Go
verr:ador·, p:1ra viajarem da serie de suas atribuições -
.Macapá - , alé a cidade de Belém, capital do Estado do 
Parf1, a fim d<!, no prazo de trfls (3) dias, procederem repa
ros na aeronave de P r<!fixo PT-FNQ, dt! propriedade da 
Administração amapaensc. 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo3lções em contrário. 

P<~lt.cio do Seü:nitião, em Macapá, 31 de julho de 
l9i4, 8J." da RPpública e 31.0 da criação do Território Fe
deral do Am"pá. 

Arthur Azen:do Henning 
GO\.t!rn =JdOJ' 

(l' ) n° 0870 de 31 de julho de 197<l 

O Go\·ernactor do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confer idas em Lei e tendo 
em vista o que consta do Prccesso n.o 751/74-SOP., 

RESOLVE: 

Art. I o - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, da 
Lei n° 1711. de 2S de outubro de J 952, M<:tnoel .Srito Pe
nafort, ocupante do curgo de Mestre, nível 14-B, do Quadro 
de Funcionários do Governo der-te Território, lotado na Se
cretaria do Obras Públicas. para exercer acumulatfvamente, 
em substituição, a função gratificada, símbolo 7-F, de Ch efe 
do Servieo de Bens Imóveis, do Quadro acima r eferido, du
rante o impedimento do respectivo titular. 

Art. 2º - Este Decreto p1~sa a t e r vigor a parti r de 
24 de junho do corrente ano. r evogadas a s d isposlwões em 
contrár io. 

P alácio do Setentrião, em Macapá, 31 de ju lho de 
1974, 85º da República e 31º da Cr iação do Terrltór iG Fede
r al do Amapá. 

Arthur Azev·edo Hennlng 
Governador 

(P) n2 0871 de 31 de julho de 19H 

O Governador do Território Federa l do Amapá , no 
uso das atri buições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1 Q - Designar C9ssio Dola bella Romeiro, Dirl'
t or da Divisão de Administração, símbolo 5-C, do Quadro 
de Funcionários do Governo d este Terl'itór lo, lotado na Se
cretar ia de Administração .e Finanças, para viajar da sede 
de suas at ribuições - MACAPA -. a té a cidade de São 
Paulo, a fim de tratar de interesse da Admlnis traeão a ma
paense. 

Art. 2º - Revogadas a!! disposições em cont rário. 

Palácio do Setentriiio. em Maeapá, 31 de julho de 
1974, 85º da República e 31." da Criação do Território F e 
de ra! do Amapá. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0872 de 31 de julho de 1974 

O Governador do Território F eder al do Amapá , no uso 
atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designa r nos termos dos artigos 72 e 73, 

da Lei n." 1711 , dli 28 de ontubro de 1952, .José Otávio 
Mala, ocupante do cargo de Almoxa rlfe, n!vel 16-B, d<J 
Quadro de Funcionários do Governo deste Terr itór io, lo
tado na Secretaria de .Admlni!<tração e Finanças. par3 
exercer acumulativamente, em l:lubstituiçâo, o r.argo Isolado 
de proviment o em comissão, símbolo 5-C, de Diretor da 
Divisão dP. Admini&tração, do Quadro acima refer ido. 
durante o lmpedimcnt~ do r espectivo t itular. 

Art . 2.0 
- Revog~das as disposições em aontdr io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 31 de julho de 1974, 
85.0 da R epública c 3!.0 da Ct·ia.;ão do Território F'ed eral 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
GoYernador 
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6,25 I assinatura. 
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«BRAS!L~A - E~te D1áno Oficial .e encontrado p:!ra le1tu- I JOO'o· Pura fazer jus a êats ~xcetuadas as para o ex

terior, QUe serão s e m p r e 
u.uals as asF.inaturae ptJL@r
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~poca, pt'lr seis mescH ou um 
aaa. 

ra no Salao Nacwnal e Internacwnal d~ Imprensa, da I desconto, deverá provar eatu 
__ COOF:ER PRESS, ne cBrasilta Impe:1~_1 Hot~l~ _ C(l ndição nú ato da a~ssinatura 

Piíriil'àêmtar aos a!!sinan- J A fim de evitar IH'luç!o 
tes a vcriHcaç.ilo do pr azo de de continui_dadc. no recebi- O custo de cad!i ~xtHnp l~r 
valiC::ade de su as aesiRaturas, me nto dos JOfflftiS, tl e v e m att·asado do!' t.r~uos oil· 
na parte f!uperior do enderê- os a~~innnlcs provi ler.ciar a clais !H:rtl, nu venda avulM 
ço vão lm}Hcsos o número reapt'l!li\'8 renovação com · ucre~cida de Cr$ U,P l SQ da 
do talão à<: registro • mês e aatecc:dência mfninu. de trio- IT!t>smo uno, e de Cr$ ?.00 

Aa assinatura• vencidas 
poderão ser sus penses iem 
aviso prévio. o a no em que findnn. ts (30) diR.s. 1 pur ano decorrido. 

(P) nº 0880 de 31 de julho de 1974 

O Gôvernador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, atenden
do solicitação do Exmo. Sr. Dr. Leonardo Gomes de Carva
lho Leite Neto, Secretário de Educação e Cultu ra, e 

Considerando a necessidade de ~e estabelecer crité
rios e prioridades para o sistema de remuneração e distri
buição de horas-aulas, den tro do princípio que se observe 
as aspirações do Magistério, o rigor dn Lei e o interesse 
da Administra(,lão1 

RESOLVE: 

Art. 19 - Constituir um3 Comissão Especial com
posta de servidores da Secretaria de Educação e Cultura, 
Secretaria de Administração e Finançaç e Gabinete do Go
vernador., para no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem es
boço de r elatório e a partir dai mais 8 (oito) diai para 
apresentarem circunstanciado rela tório de conclusõe:s finais 
u recomendações. 

Art. 2º - Designar Alfredo Augusto Ramalho de 
Oliveira, Diretor da Assessoria de Ad111lnistração da Edu
cação, simbolo 5-C; .João Lourenço da Silva, Professor do 
Ensino Secundário; Luiz Gonzaga Ferreira da Costa, Chefe 
da Seção de Pessoa l da SEC; Maria Alves de Sá, Profes
sora do Ensino Secundário; Maria Cristina Homobono Br ito, 
Chefe da Seção de Legislação, Direitos e Deveres, símbolo 
5·F e Edmundo de Souza Moura, Assistente Jurídico, atual
mente exercendo em substituição, o cargo em comJssao, 
slmbolo 2-C, de Consultor Jurídico, para sob 11 presidência 
do primeiro, comporem a mencionada Comissão. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

P alácio do Setentrlão, em Macapá, 31 rle julho de 
1974, 85Q da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennihg 
Governador 

(P) nº 0881 de 01 de a~:osto de !974 

O Governador do Território Fuderal do Amapá, no 
'u s ~ das áltrlbutções que lhe são conferidas em Lei , e tendo 
'em vista o que consta do Processo n.0 1704/7•1-GAB., 

RESOLVE: 

Art. I ~ - P rorrogar na forma do parágrafo •mrco, 
do artigo 220, da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro cfe 1952, os 
trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo, ins
tituída pelo Decreto (P) n.0 0658, de 31 de maio de 1974, 
p'ol' msis trinta {30) dias·. 

Art. 2~ - n.evogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentr iflo, em Mac:1pá, 01 de agosto de 
1974, 85° da H<"pública r:: :ll o da Criação do Território Fe· 
cteral do Amapc~. 

At thur Azevedo Henntng 
Governador 

(El nº 022 de 31 de júlho de 1974 

O Governado l· do Território Federal do Amapr, no 
' \ISO das atribuiÇÕeS que lhe confere O item li do artigo 1 !\ 

do Decreto-Lei n.• 411, de OB de janeiro de 1969 e O<l co1;a 
formldad e do parágrafo único do artigo 203, do Decreto-Lei 
n.O 9.760, de 05 de :etembro de 194tl, e tendo em vista o 
'1Ue consta do Processo n9 091 /74-GAB., 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Fi:.:a concedida à C~ixa Econômica Federal 
na forma estabelecida pelo art. 79 e seus parágraíos, do 
Decreto Lei n.0 9.7t.O, de 05 de setembro dP. 1946, a área de 
tenas descrita nest~ Decreto e localizada no Baino Central 
nesta capital. 

Art. 2º - A á rea destina-se à construção da vila re• 
sidencial dos servi<ores da Caixa Econômica Federa l e tem 
as seguin~es indica• ões e limites: 

Lote n.0 13 dJ quadra 97: 

É formado por um polígono retangular de quatro ( -l} 
la.dos. 

Faz frente para n Avenida Iracema Carvão Nunes. 
lado Nort e per onde mede l !i,OOms. (quinze metros) e fun
dos, lado Sul com te rras do lote nº 17 por onde mede 
15,0úms. (quinze metros). Limita· se a direita, lado Leste com 
o lote .n° 16 e a e~querda lado Oeste com o lote nº 2U. 
Medindo da fren te ao fundo 32,00ms. (trinta e dois metros). 

Contém 430 m2 (quatrocentos e oitenta metros qua
drados! e se acha situado no zoneamento resldt:ncial d~ 
alta densidade do Plano Urbanístico da Capital. 

Lote nº 13 da Quadra 98: 

É formado por um poliguno retangular de quatro (4) 
lados. 

Faz fr6'nte para a Avenida Iracema Carvão Nunes, 
lado Sul por onde mede 15,00 ms. (quinze metros), e fundos, 
lado Norte com ter :·ns do n.0 14, por onde mede 15,0lJ ms. 

1 (quinze metros l, Li11ita-u a direita, lado Oeste com o lote 
n 9 15 e a esquer·dn , lado Le:;;te com o lote nº I I. Medindo 
dn frente ao fundo 32,00 ms. (trinta e doia met ros). 

Contém 480m2 (quatrocentos e oitenta metros qua• 
drados) e se acha situado no zoneamento residencial de ai·~ 
ta densidade do Plano Urbanístico da Capital. 
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Lotes em Conjunto: 

É uma área de forma irregular composta de s~:is (G) 
lados envoivt:ndo os lotes números 5, 7, 8, 9, 10, l i e 12 
da Quadra 193 do Bairro Central. 

Faz uma das ftentes para a Avenida P~;dte .lulio 
Maria LOilJbaerd, lado r•:r- rle ;JOr onde •T'eC" 45,00 m~. 
( qu:;renta e Cinco metrr ,) t a OUtl <' ÍlCI ve pata <' A\ f'nida 
D r. Mendonça Júnior, 1: éi c ;-;ui pn· 0!1dr rl'ede tO 00 ms. 
(~essenta metrosl. Limilil·fe do IPdo Le~te com os lotes 
nQs. 1, 2 e 6 por onde m ede 84,00 ms. (oitenta e quatro 
metros) sendo 42,00 ms. (quarenta e dois rrwl rosl con finando 
com os lotes n°s. I e 2, c 42,00 ms. 1quarrnta e d ois me
tros) confinando cem o lote n.0 6; e r:o lado Oeste com os 
lott>s n"s. 13 e 14 por onde rned~ 84,00 rns . toitenta e qua
tro met ros) em um só tangente. 

Contém 4.410,(.0 m:l (quatro mil qu 1 rocrontos e dPz 
metros qu&drados) e se acbn situada no z..,nean.en to red
dencial d~: alta densidade do Plõno UrbaníHlico da Capital. 

§ único: - A á rea r eferida neste a r tigo compreende 
t erras devolu tas de propriedade da União e não tem ônus 
a gravá-la. 

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4.0 - Hevogadas as disposições em contrár io. 

Pal~cio do SctentriRo, em Macapil, SI de julho de 
l974, 85.'' da Repúbi:ca e 31.0 àa Criação do Ter ritório 1< e
dera! do Amapá. 

Arlhur Azevedo Henning 
Governador 

Abemor Coutinho 
Sec. de E . A. Co!. 

SAF' - Divisão dl! Administração 

C01nissão PeTmanente de Licitação 
Tomada de Preços - Combust íveis e Lubrificantes 

A V I SO 

Avisamos às pessoas interessadas na licitação do 
.. romaaas de Preços para fornecimento ao Gvveruo deste 
Território de combustíveis e Lubrificantes que, em virtude 
do dia 3 de agL•Sto ser sábado, fica transferida para 
.segunda-feira, dia 5. a data da abertura das propostas, no 
mesmo local e hera indicados. 

Mac<~pá, 30 de julho de 1974. 

Cás~iu Dolabc·la Romeiro 
Presidente da CPL 

Poder Judiciário 
J ustlça dos Terrltórlos 

Territ61io Federal do Amapá 

Juiz de Direito da ComaTca de ~Jacapá 
Edital de Citação, cem o r r<!ZO de 15 dia~. na Forma Abaixo 

O Doutor Hubeus Br.utbt:. <'e Oliveira, Juiz 
'Temporário da Co11~arca dcl t•,;ac:apá, l...apita l do Território 
Federal do Amapá, na forma da Lei e e tc ... 

F'az Saber a lodos os quP o prf~ente Eciit al com 
pra;·.o de !5 dias virem, ou dele t•vcn: m c:unhecimcnto, que 
nt>ste Juízo cone seus trf mltes um processo em que é 
acusado Antonio José Diniz, como ineurso no art. 129, item 
l do § l ç do Códil.(o Peno! Brasile iro. 

E. como tenha o Ofici;)l de J ustica (•es te Juízo certi
ficado não o h<.tver enconir~·do ne~w Comarca, não sendo 
possível cilá-lo pessoalmente. citi.-o pelo presente a com
parecer neste Juízo. no eàifiCiCJ cio Forum desta Comarca 
s ito à Aven ida Amazonas, nº 26, esquina com a nua Cel. 
Coriolano Jucá, nes ta cidade, no din :no8.74, às 10:30 
horas, a fim de ser interrogado, promo\'e r s;.~a 
·deft>sa e sf'r notiflcado dos ulteriores termos do p rocesso, 
a que deverá comparct•:r sob pena de rev-e lia. Para co
nhecime-.nto de todos é passado o presente Edital, cuja 23 via 
ficará afixada no lugar de cu~turne. Dado e passado nesta 
·cidade, aos viute e dois dias do mls de julho do ano de 
mil novecentos e sctellta e quatro. Eu. Nino Jesus Aranha 
.Nunes, escriví:o em exercício, subscre\ i. 

Rubens Baptista de Oli\·eira 
Juiz 1\mpon.riu 

igreja Evangélica Assembléia ele Deus 
em Filadéll~a , Rio Pacuí 111unicipio de 
Jlacapá Território FecleTal do Amapá. 

DECLARAÇÃO 

Y••m P· r mei'' d sta, fazer ciente as autoridades e ao 
publi:~o E-111 g< ral e r;s suas co-irmãs em todo o Brasil, a s 
quai~· e~ 1arnos ligado.~ ~or fé t.> doutrina, que de acordo com 
o.; Lstatutos, art. 2 alínea C, organizando o seu próprio 
Mini~tério, convidOll o seu antigo pastor, irmão Júlio Gon
çalves da Costa que, em virt ude de ter sido do minist5rlo 
da convenção da Assembléia de Macnpá, passa a idtegrar 
este Mi ni~tério, contir,wwdo a ~er presidente. tendo r ece
bido documentação completa de~ta Igreja. 

Snl\:il<Hr.c:; JS orações dos irmãos e a boa compreen
ç.lo , o pub'it:co. 

Pela Igrej::~ Evangélica Assembléia de Deus, em Fila
délf ia do Pacuí. 

a) Pedro Alcântara da Costa 
Presidente em exercício 

Central Açucare~ra do A1napá S. A 

(C.G.C. 05 .969.613) 

Convocação 

Ficam convidados os srs. acionistas a se reu
nirf'm na sede social, na avenida Iracema Carvão 
NunE-s n2 196, ne:.ta cidade, no próximo dia 16 de 
agosto, nas horas aba!xo indicadas, a fim de d eh
berarem: 

a; Em assembléia geral extaordinária e em 
primeira convocação, às onze horas, s obre Pr.opos
ta da Diretoria, com par ecer favoráve l do Conse
lho Fisca l, de aumento de cap1tal social de Cr$, .. 
828.000,00 para Cr$ 1.:)48.942,00, m ediante incorpo-

' ração de crédito!=, com a consequE-nte alteração do 
artigo 5.0 do estatuto social; 

b) Em asst'mbléia geral extraordinária e em 
ptimeira convocação, às doze horas , sobre Proposta 
da Düetoria, com parece r f:.vorável do Conselho 
Fiscal, de alterações e ccnsolidsção do estatuto so
cial; 

c) Em assembleia geral ordinária e em segun
da convoc&ção. às quatorze hNas, sobr~ Balanço, 
Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fis
cal referentt-S ao exercido sccial findo e:m 31 de 

' o.gosto rde 1973, eleição dos membros da Diretoria 
e do Cc.nseJho Fiscal e fixação dos respectivos h o
norári•JS. 

Macapá, 24 de julho de 1974. 

H e 1 mel i no Herbster G u smão 
Diretor 

Junta de Conci1iação e Julgamento de MacaiJf.L 
EdttJl de Notiücnção 

(Pelo prazo de 10 dills) 

Pelo p resente edital fica Notificado José Alberto à~> 
Souza, :~ tualmente em lugar incerto 4i! não sabido, recln
mante nos autos do processo de Reclamação n2 J C J-738/H, 
em que é reclamadn Perimetral Indústria e Comércio e 
Construtora Mendes Júnior S / A, de que tem a pagar nn 
Secretaria ela Junta de Cvnciliação e Julgamento de Macapá, 
a quantia de Cr$-245,1l6 (duzentos e quarenta e c inco ct·u
zeiros e oitenta e seis centavos), em virtude de sua 
ausência .à audiência inicial de instrução e Julgamento do 
processo supra meneionalio. 

Secret&ria da JCJ de Macapá lAt>J 26.7 .7~ 

Euton Ramos 
Chefe de Secrc.tar.ia. 
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JCJ J unta de Con ciliação e Julgamento de 1 

Maca pá 

EDIT A L de NOTIFICA ÇAO 

(Pelo p•·azo de 10 dias) 

Pelo presente ed ;to l fil'a Notilicado Benedito dos 
Sa ntos Melo, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamante nos autos do processo n° JCJ-Macapá-681 e 682/ 
74, em que Haussler Engenharia e Construções Ltda. é 
reclamada. de que t em a J•agar na Secretar1a da Junta d e 
Conclliaçio e Julgamento dP Maca pá, a importância cte cento 
e quatorze cruzeiros e oit<3Rill e dois aentavos (Cr$· 114,82), 
provlniente de custas em c.iecor réncia do arquivamento do 
mencionado processo, em vsrtude de sua ausência inleia1 de 
in~trução e Julgamento. 

Secretaria da JCJ de Macapá (Apl; 30/07/ 74 

Euton Ramos 
Chefe de Secretaria 

Secretaria de Segurança Pública 

De legacia Especializada de Vigilância , Captura e 
de i:vlenores 

Edita l de CilaQão 

O Sr. Oscar Ferreira Lima, Delegado de Pollcia des
ta Capital, por nomeação legal, etc., 

F az Saber a quan tos virem este Edital de Cita(,'ão, 
ou dele tiverem oonhecim8nto, especi!l lmente e R;:.im\lndo 
Nazareno Bacelar dos Santos, resideote nesta cidade, em 
endereço ignorado, que contra o mesmo foi Ins taurado itl
quérito policia l nesta Delegacia, mediante r epresentação 
firmada por Jacira Costa d a Silva, sobre crime previsto no 
art. 21 7 do CódJgo Penal Brasileiro, praticado contra a pes
soa de Jacimira Costa da S ilva, de 15 a nos de Idade. E co
mo o indiciado a utor Raimundo Bacelar dos Santos, não 
t enha sido encontrado em sua r esidência, esta ndo em lugar 
incerto e não sabido, é exped ido o presente Edital de Ci
t ação, com o pr azo de cinco dias, findo o qual, suá con
sid erado citado para os efeitos legais, para v er-se proces
sar Justiça Pública, at é final julgamento, devendo compa
recer nesta Delegacia, n o ~ia cinco (5) da agosto, do cor
rente ano, segunda-fei r a, ~s 08:0e horas, a fim de ser qua
lificado e interrogado. Será o preser.te Edital afixado na 
Port<:oria desta Delegacia e publicado no Orgão Oficial do 
Governo deste Território. Dado e passado nest.a cidade de 
Macapà, aos 31 dias do m êJ de julho de mil novecentos e 
setenta e quatro. Eu, esorivão, a datifogra fe!. 

Oscar F erreira Lima 
Delegado da DEVCM. 

Sec1·eta1·ia de Se,quTança Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria n2 003/74-DITRAN 

O Diletor da Divisão de Trânsite da Secretaria 
de Segurança Pública do Território Federal do 
Amapá, no uso das atr ibuições qwe lhe confere 
o Inciso I do Artigo 30, do Regulam ento do 
Código l\'at'ional de Trâmita - RCNT - , apro
vado pelo Decreto 62.127, de 16-01-08 e, 

Considerando que o motoris ta profissional Fern a1;1do 
Fernandes Ribeiro, no dia 19 de <'tbril do cornnte ano, 
quando dir-Igia o automóvel chapa particular n9 A A 6359 de 
sua propriedade em estado de emb1 iaguês alcóolica, no cru
zamento da rua Cândido Mendes com a avenida Cor iolano 
Jucá. desrespeitou o sinal do agente de trânsito, que lhe 
era desfavorável, ocasionado o abalreamento com o táxi de 
r hapa AD-0742; 

Considerando q ue em consequê:ncía d e s ua irrespgn
sa bilidadc foram vítimas dois passageiros do earro d e alu
guel-(Táxil; 

CoRsiderando que o resultado do exame de dosagem 
alcóollca a que foi submetido o referido motorhta foi po
sitivo; 

Considerando o q ue mais consta em seu prontuério, 

RESOLVE: 

Apreender pelo prazo de cento e vinte ( 120) d ias a . 

Carte1ra Nacional de Habilitação nº 231l9 e Prontuário 
n.0 'l432, expedida por esta Divisão, pertencent e ao motoris
ta profissional Fernando Fern: ndes Ribeiro, nos termos de 
Inciso H do Ar tigo 199, do Decreto nº 52.127, de 16-01-968-
Regulamento do Csjigo Nacional de TrânsHo, a contar do 
dia 22 de abril do corrent e ano. 

Registre-se, P ublique-se e Cumpra- se. 

Mac;tpá, 26 de julho de 1974. 

Hermógenes Costa 
Diret )r da Divisão de Trânsito 

Secre ta ria de Segurança Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria n.0 004/ 74-DITRAN 
O Diretor d a Dlv isãa de Trânsito da 1!1ecr etorla 
de Segurança Pública do Território Federal do 
Amapá, no uso das atr ibuições que lhe confere 
o inciso I do artigo 30, do Regulamento do 
Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo 
Decreto n.0 62.127, de 16.01.68, e, 

I - Considerando, que no dia 09 d e junho do 
corre nte ano, à rua General Rondon no bairro do Laguinh o, 
o motor ista pr ofissional Carlos S ilva dirigindo a camioneta 
chapa AA-0878. de sua propr iedade, atropelou Regina 
K át ia de Oli\•eirr; Borra lho, Silvania Mônica de Oliveira 
Borra lho, Francisca Oliveira Borralho, 1\laria Iris P ereira 
Sônia de Almeida Costa e She!la da Trindade Costa; 

II - Cons idft·ando que Sônia de Almeida Costa e 
Sh eila d a Trindade Costa sofreram ferimentos de natureza 
grave; 

III - Consid1rando que o mencionado motorista 
após o acidente, ev 1dlu-ae sem prestar socorro às vítima~; 

IV - Coniid··rando que o comportamento do mo
tori~ta atente !ronti!llm ente contr a ::~ conduta a que está 
obrigado todo portarlor de Carteira Nacional de Habilitação; 

V - Considernndo que embora o motorista em 
apreço, t eoha Infringido dispositivo da Legislação em vigor 
há de se levar em consideração sua condições de prim ár io 

R E50L V E : 
Apr eender, pdo prazo de dois (2) meses a Carteira 

Nacional de Habílh 1ção nº 92 e prontuário n! 129, expe
ã lda por este órgã\, pertencente ao m otor ista profissional 
Carlos Silva, nos termos do inciso XIV do art. 199 do 
Decreto n º 62.127, rle 16 de janeiro de 1968 Regulamento 
do Código Nacional de Trânsito, a partir do d ia 11 de 
junho do ano em c J rso. 

Regi st r e· 8 @ Publique-se e Ct1mpra-se 
Gabinete do ·) lretor da Div isão de Trânsito. em Ma

capá, 26 de julho d ~ l 974. 

Hermógenes Costa 
Diretor d a Divisão d e Trânsito 

Aliança Renovadora Nacional - ARENA 
Diretório Regional 

Edital de Convocaçãe 

A Comissão Execut iva do Diretório Regional da 
Aliança Re novado! a Nacional - ARENA - de confor
midad e co m c) disp•lRto no art igo 34, incisos nºs I , li e III. 
da Lei nº 5.6!12, de 20 de julho de 1971 (Lei Orgâ rtica dos 
Partidos P oliticos), combinado com o artigo 9, da Lei nº 
6.055, de 17 de junho de 1974, e ainda nos termos dos 
::~rtiiOS }Q e 2.o, in t isos I , li e UI da Resolução n.0 9.610, de 
20 d e junho de 1974, P rocesso n2 4838 - Tribunal S u
perior Eleitoral, Convoca a Convenção Hegional do Part ido 
para reunir- se no próximo d ia 18 de agosto às I O (dez) 
horas . nQ edifíc:io sede da Câ ma ra Municipal de 1\.lacapá -
P3lácio 31 de Março - sito à Av. FAB, esquina com a r ua 
Odilardo Silva, b<>irro Cen tra l, nesta capl~al, a fim de pro
ceder a escolha do candidatQ à Câmara dos Deputados, que 
concorrerá às eleições d o dia 15 de nove mbru de 1974, bem 
como a do r espectivo Suplente. 

Constituem a Convenção Regional, ex-v i do arllgo 42• 
da Lei n' 5.682, àe 20.07.1971, e artigo 32, incisoa nQs I, li 
e III, da Resolução n2 9.610, do Tribunal Superior Eleitoral: 

I - Os Membros do Diret ór io Regional; e 

ll - Os Delegados dos Diretór ios Municipais. 

Gabinete da Presidência da Comissão Executiva do 
Diretório Regional da ARENA, em 31 de julho de 1974. 

Eng.° Clarck Charles Platon 
Presidente 


	

