
Te.r"sUu•io , 

DIA RIO 
Ano X. Números 1.880 e 1.881 

,..\ma pá 

OFICIAl 
l\1acapá, 5a. e Ga.-feHias, 29 e 30 de agosto de 1974 

ATOS DO PODER IXECUTIVO 
(P) nº 09-t:l de 23 de :Jgu>to c!c: 1974 

O Governador do T~rritórlo Federnl c'o Am:tpú, no uso 
das atribuiÇÕt:S que Ih~ ~ão conferid;;s en Lei, e tendo em 
vista o que consta do Prccesso n." i93/ H ~.OP., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar os Er,_;r;nheir<Js Joaquim de VJ
lhena Nett.) e Manoel AI,tôo io I) as ~ o E< cnom >ta Nestle
rino dos Santos Valen·,e, mtmbroJ da Corrissão de Fi~cal i
zaçãc na elaboração dc:s ~studns ,. antepro,eto d<l Porto de 
MacaJ.á, para se deslocar H~ da sede de su. s atividades at é 
Belém, c'lpital do EstHdo do Pará, pnra c''mO representantes 
d o Govf'rno. tomarem pnte da rennii!o ccnv)cada pelo 
presidc·nt~ da referida Comis~~o. a St:I' rrali~.lda na sede 
d':l ~!" Diretoria Hegional do r:: .. part:Jniel.to N: cional de 
P<>Ito~ e Vias Navegá\ eis. 

Art. 22 - Revogadas as àisposiçÕP· em lOntrário. 

Pnlácio do Setentriào, em :\· acapá 23 de ago:;to de 1974. 
85º da República e 31 ° da Cri&ç'.o c.o T.:n·;tõr io Feder al 
Amapá. 

José 03.1iel de Alenca r 
Governador SuiJsbtuto 

(P) n.0 Oll:O de 26 de agosto de 1974 

O Governador do :'e. ritório Federal do A ma pá, no 
uso das atribuições que 1"1e são conflrid~s t•m Ltl, e tendo 
em vista o que cunsta do P1·oces~o n.0 O·!U/7-l-Sé:AC" .. 

HESO L VE: 

Art. 1.0 - Designar t.nlônio Clov"s Queiroz Vasques, 
VetC'rinc.rio, nivel 22-C do Quadto de Fun :Icnúr og do Go
verno deste Terr itório, at,lalmentc cxercPI• .o a f mçf.o gra
tific.1d<', slrrbolo 3-F, de Chefe da Se~·flo de Fvmento à 
Produção Animal, para v•aj<:r oa !'ede de ~u;..s atribuições 
- rnac'lpá - - , até as cid.Jdes rle Belem, Puragomlnas, C...as
tãnhal e Soure, no Cs.ado do Pa á, a fim ce selccion!lr e 
ir.spec!cnar o estado san:<:áno dr.s anim&is bovir.os. equinos 
e buh;-J ious de~tiP::.dcs a «I Ft>irr. Agropel.uária, Com('rc-ia l 
e lndustri<ll do An.apá», beu como upE:r\ :sion· · os traba
lhos de err.barque àesses anirr.ais no portr. d" Be!Lm. 

Art. 2 ° - Revogadas as di~posiçõcs em contrário 

Paládo do .SatentriclO em r1Izcapá 26 c.: agor.to de 197.; 
85.0 dn Kepública e 31.0 ci.·.~ Cria.;ii.o do Te:·ritórk> Fede:·a! 
do Arnapa. 

José Daniel de Alencar 
GoveJ'llaàor Substituto 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá - «JUCAP» 

PORTARIA Nº CH/7-f - .JUC!\P 

O Pr<'sidente da Jt.nta Co1 f:rcial do 'ferr!Lório Fe
dera l do Amapá - JUC ~P. r o l ~o das was atribuições 
q ue lhe confere o item :t...II do ~,!·tigo 6.0 do H.~>gimento 
Interno de~ta Junt.;, e 

Conside1ando cs t0"mc.s da Portaria Dl\'RC/GDG/n.0 

l 'H, de 12 de fe\·ereiro cie 1974. c:o Depart'lment..> Nacional 
do llegistro do Comércio, referente a exlemflu da proteção 
do nome comercial; 

Considerando que os serviços de Ret;i:;tro do Comé:r-

cio deverão 5er exf>rcidos. de modo uniforme no cumpri
mento de>sas di~posiçiies legni~. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Os pedidos relativos a arquivam~nto de 
certidão em breve relatório, para os efeitos da extensão da 
protecão do nome comercinl, deverão ser instruidos com os 
s~guintes documentos. 

a) - Requerimento ao Presidente da Junta Comer
cial do Território Federal do Amapá - JUCAP, solicit:mdo 
o arquivamer to da documentação a seguir, especificando 
ser objeto do perlido «a extensão da proteção do nome 

, comercial no Ten !t ório Federa l do Amapá» . 

bl - Duas vias da certidão em breve relatório, 
passada p ela Junta Comercial da sede da empresa, com
tando, essencialmente: 

- o r.ome da empresa, m:·mero e data Go arquiva
mento ou registro àos documentos conslitufti\·os da decla
ração da firma individual b!.'m como o número e dnta do 
arquivamento dos documentos em que houvt?r altu~iio do 
nome, se fcr o caso. 

- o número e data do último documento arquivado, 
r egistrado ou anotado. 

c) - Taxa de arquivamento; 

d) - Emolumentos de nrquivo. 

Art. zo - O., pedidos das emprc~as que tenh1m 
fil:ais ou outros est~belecim'Pntos no Território Federal do 
Amapá, jt. devidamente regbtradas nesta Junta Comercial, 
!"erão automt.ticamcnte it ,c'efnidos, vist cs já estarem 
amp<>radas pelos bene[ícios da citada Portaria. 

Art. 3.o - Revogam-se as disposições em contrár io. 

Junta Comercial do Território Federal do Amapá -
JUCAP, em 15 da agosto de 1974. 

Luiz C·.rlo~ Muricy 
Pr...sident.., - .JUCAP 

Benjamin Almeida Soares 
Secretin lo Geral - JUC AP 

Termo de Convênio que entre si celebram o 
Governo do T.:>rritório Fedl'ral do A:napá e a 
Prefeitura l'vlunicipal de Maz:Jgão, pnra aplicação 
da dotação rie seis mil cruzeiros (Cr$ 6.000,00), 
medi;..ute as cláHsulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeirn - Partes Convencionadas. 

O Governo do Tenit6rio Federal do Amapá, neste 
ato representado atrll\'és do seu Governador Arthur Aze
\'edo !-Iennir.g daqui r:or diante denominado G.T . .F'.A. e a 
Prefeitu1 a Munlcip:!l de Mazagão. representada neste ato 
por seu Prefeito, Senhor Evil:lsio Pedro de Lima Ferreira. 
daqui por diante denommado P.M.Mz., resol\·ero e recipro
camente se obrigam a cumprir as cláusulas abaixo estipu 
la das: 

Cláusula Segunda - Local e Data. 

Lavrado e assinado nesta cidade, em uma das salas 
cnde funciunn o Gabinete do Governador aos doze dias do 
mês de c.gosto de 1974. 
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:\« fif'prrrtiçõPs P l' bli"U~ 1 E X p E D I E N T E Ae R&pnrtl(,lões Públic!\r> 
r"'i'lltori:~h dcverAo remtt~J' 1 . ..-. · cingir- ~e"i'O àa at~sinntura 5 
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··:. f:.l ll,J Cl'i'O" ou omi~ bt es, [mpre ! so 1188 or.dnas da lmJ!nms,h Ofici al citamos usem os ioterMt!adll3 
üc\·crão se-r [ormuladRs 1 or ilíAC~PA - '1'. F. Àr.4APA preferencfalmute cht!que op 

l!!st·rito. :i. f5eç-.o <!o Redaç1o, • • .... • 11., " vale postal. 
da:; U à~; Li: 3 1 horl's. no ná- A S S IN A T U R A S Os ~uplementos à11 8di · 
:•il'W at~ 72 !:J o r as noLs a Anual . Cr$ 25,Q{) çõ r;- s ào& órg~os oflcfats Só 
nu! l.t !!Ps ú,'f iio" t•ficiais. S"me""tr"l. l Z, ~·.O I sn forn eeerão aos assinant!:'l!l 

Os OJ'igia .. ·~ de\'t'rfic t: er • - "' ~ - que as solicita rem no ato da 
rlnWogr· 'ndos e aule..tiCO.( Js, Trimestral 6, ~ G I assinatura. 
l'[·_s !Yãtl':.;, l•C>r quenl de tiÍ - Número av ulso. « o.:~o o funeionúJ iO pú blico !c-

PU ' .. :i IIns t• t mcudas. .. • "• .. .. " ~ de re.l, terá um desconto d•J 

I 
. J~.xcctur.:du:;; as para o t'X-~ «BRP~,JaLIIa_Ao "'Za~c·I.s;telaDl iáeriolnOtfeircniaalcieo· n~~co~;ra?~ppr;;,er~sl~.i t~~ 10%. Puradfa:z.Há jus a €tnfa 

t':'lor, rjl:c fClCit> f, e m p r e ra no ;-- => " ~ • • • •• deoeouto, 1•ver· provar es\!l 
l'flll.d!l :•!i ns. ir:aturrs noc r- --~~,ER PRLSS, na «Dra!.Jlla Impen~ Hot~1 -"·-- . condição oúate da assir.f\tura 
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As a'lsinaturas vencida!' 
'"'' <lcr};o [;t'r r.usp:·n:-<11:; cen. 

'."•''0 prl v in. 

ua parte Hlperinr do cndet'f · os a~tl ioao tes provitlenl.:iar a cia.is sera, tM V('nda av uiS11 
ço viio impresos o número reapl't:tiva re nova~ ão com ac1·e~cida C! a Cr$ ll,Ol se da 
do ta fio dt• r crr istro ' n.ês e aBtecEtdência ruíniml'. de trin- mesmo ano, e de Cr$ ~' .00 
o ano em qnc ' iiDàar·i. ta (30) diil:t~. por a no dacorricto. 

Cláusula Terceira - Objeto do Con vênio. 

O G.T.F.A. delega co npetêncin a P . M.l\Iz., para apli
ca, "o cie rE'curso3 destinac os à rre .. tn~;ão de apoio à equipe 
te 1 n." cc G) do Projeto fi.mdou, Org, o uutôuomo d a Ad
r• ·, 1 ruç:ío Direta, jurisdic ;ona:lo ao l\Lnhté1 i o do Interior, 
no r~ue ~e rcí:t:re a fornecimento de 3limt·ntu~:lo, hospeda
f"",n, e h'nnspot te na tn·ea •10 pt:rívdo de 30 dias, durante 
a rtunção da Operé:Ç'ão };acionai PRO XV, n os meses uc 
jan~iro e Ievereiro d~ l9í5. 

• CI3usula Quarta - Fundamen to Legal do Convênio 

O presente Convênio foi elabor&do com fundamento 
no p~r:'í~rafo 5.0 de Art. I O do Decreto-Lei n2 200 de 
25 dl.' fev~reiro de 1867. 

Cl!iusuta Quinta - Execução 

·cabern à P.M.l\'fz. a execução fin anceira d o presente 
Con n:Cnio. 

Cli.usula Sexta - Dotação 

As dc:;pesas dccorre"tc>s ~.o cumprimer.to do pro
t;r:>:-:1a d(' trn:.,atho do Proj"to R(•lldon. na área , cont ará 
con rt cur~os C a ord<!m de seis mil CJ uzeiros (CT$ 5.000,ll0 ) 
recL,' o cs1·e oriundo ào Fl.nclo de Pnrt i<.:ipaçâo d os Estados, 
ao J. ';.,:.r:to Ft..:lernl e dos 'ú rr,tórics e elemen to de des
pc-8 "~.1.2.0 Serviço t:m Hegirr.cnto de PriJg,·amação 
E~pec:~.J. 

Clf.mula Sétitra - Despes<1 

Todas as despesas, efetuadas para execução do pro- · 
grama, correriio por conta dos recursos distribuictos neste 
Co:l' t.!DÍO cut.Iorme .'loto de Empenho nQ 3.027/74. 

Cl: u~ula Oitava - Fiscaiiz.:ção 

O C T.F.A. fi~calizar: a execucão financeira do pre
( ~.t ~ Con·, enio, e, a qur. lquer t emp(•, poderá detP.rmiGar 

!nsp_ç: ·o técr::ca; ir.dapet,dtnte de fisc<:~ liza ção. 

Cl:u~ula Nona - Il.equisiçiio de Numerários e En
t··e •a de necursos 

A~ requisições de n~1merários fe itas pela P.M.Mz. 
. ·[o encaminhadas direta··1erte a Secretar ia d e Adminls
tr.l·~.o e Fin:;nt;es de acorao com flS r!i3ponibilidades finan 
ceira~ dessa Secret~ria. 

Ct::.usul::t Décim:.1 - Preetação de Contas 

A P.i\'I.l'.Iz. p:estará contas dos recursos recebidos à 
Secr~tari'l c!e ..!'.dministrt ,ão c Finançns do Governo do 
T rrité>I i o Federal do Am· pá, med''lnte apres~ntação de 
c c L'l'n•en os comprob::~t6rlL.s das despesas efetuadas no 
f''· o m ximo de trinta (30) dia$, após a execução dos 
·,n· 'ços. 

Clúusu!a Décima-Primeira - Vigência. 

u presente Com·ênio pasf:orá a ler validade legal após 

sua publica~ão no Diá r io Oficial do Gov erno do Território 
Federal do Amapá. 

Cláusula Déc im<l .. Segunda ·- O não cumprimento das 
cláusulas detnidas nes~ e instrumer.to implicara uutoma: ica
mente em sua den émcia e consequente r escisão, por qual
QUE)r das p art es couvenentes. 

E, por a ssim est2.r em de acordo, justo e con vencio
nado assina m o ~1res onle Convênio em sais (61 vias de 
igual t eor e fo r ma. os titulares do G.T .F.A. e P.M.Mz., com 
as testemunhas ab; ixo relacionadas para que produza seus 
legais efeitos ele direito. 

;vracapá. 12 de agosto de I 974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Evilá~ i o Pedro de Lima Ferreira 
Pr cf. Municip al de Mazagã o 

Testemt:nha~: Ilegíveis. 

Termo do Convênio que entre si celebram o 
Govern:> do Território Federal do Amapá e a 
P refeit u ra Mun icipa l de Amap<\ , para aplicação 
da dot<Jção de Seis Mi l Cruzeiros (Cr$ 6.000,00) 
medlance as cláusulas e condiGões seguintes: 

CI.:.usula P r il'1e ira - Partes Con vencionAdas 

O Governo d) T erritório Fede ral elo Amapá, neste a! o 
r epresentado atrav( s do seu Gover nador Arthur Azevedo 
Henning, daqui por diante denomim.do G.T.F.A. e a Pre fei
tura Municipal à e , \.map~l, repr t:!sentada neste ato per seu 
Prefeito, Senhor L< on~l Nascimento, daqui por d ia nte de
nominado P.M.A., 1 esolvem e rf'e'p:.-c"mente se C'bl''~ar:1 a 
cumprir as cl:'I"Jsul, s <1baixo e~t:p,;ta:..as: 

Cláusula Seg .mda - Loca l e Data 

L3 vraclo e a~sin&do nesta cidade, em uma r! as s::tl<JS 
onde .funcion a o Gabinete do Governf.ldor, aos doze dias do 
mês d e agos to de 1.974. 

Cláusula Terceira - Objeto do Convênio 
O G.T. F.A. delega competêncta a P.l\·I. A., para apli

cação de r ecursos destinados à prestação de apoio à equipe 
{ern n9 de 6) do Projeto Rondon, órgão a utônomo da Ac
miclistnl ção Lireta, jurisdicio nado ao Min istério d o Interi or , 
r> o que se refere a fot necimento de alime:ntação, hospeda
gem, e transpvrte nn cirea, no período de 30 dias, durante 
a atuação d a Ope ração Nacion<".l PRO XV, nos meses d e 
janeiro e fevereiro de 1.975. 

Cláusula Quarta - F undamento lega l do Convênio 

O presente Cor.vênlo foi elaborado com fundam!tnt o 
no parágrafo 5º de Art. lO Glo Decreto-Lei nQ 2190, de 25 ele 
fevereiro de 1.967. 
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Cláusula Qulnt.a - Execução 

Caberá à P.M.A. a execuf;ào financei•·a do presente 
Convênio. 

Cl2usula Sexta - Dotaçi.io 

As despesas deconentes ao cur•1prire·~nto do progra
ma de trabalho do Projeto !lcndon, na i•re.J, contaril com 
rucursos da ordem de sei~ mil cruzeiros 1 ';r$ G.t·OC.OO) re
curro esse oriundo do Funàn dP. Participa( jo dcs Estados, 
do Distnto Federal e do!> Territórios e ele'11ento de despe
sa 4 1.2.0 - Serviço em Regime de Progr:-..nação Especial. 

Cláusula Sét ma - Despesa 

Todas as despesas, efetuada .> P::lra ex·'cuc;ão do pro
grama, correrão por conh dos re unos d:· trlbuídos neste 
Convênio, conforme Nota de E.mp~nho r,' ;.02!Jj'i .t. 

Cláwmi:.J Oita\'a - FiscaliZI: ,&.o 

O G.T]A. flscalizcrá a f'Xecuç iio finnnceira do pre
sent e Convênio, e. a qu<ilque1· t'!mpo, p(Jr erá determinar 
inspeção t écnica, indepenjente de fiscaliza~ão. 

Cláusula Nona 
ga de Recursos 

Hequisfç&o de Numerários e Entre-

As requl~içÕell de numerários feitas pela P.M.A . se
rão encaminharias diretamer:te a Secretari 1 de Administra
ção e Finanças de acordo cc.m as di~ponibilid;;des financei
ra s dessa Secretaria. 

Clásula Décima - Pre~taçi:o de Contas 

A. P.M.A. prest'irá contas d JS recur·~os recebidos à 
SecretRda de Aàministraçíio e Fmanças do Gc verno do 
Tl' rritórlo F'cd• ral co Amap!i, me( iante ~p1 esent< dio de do
cumer tns comprobatórios da~ des1Jeses de uadas no prazo 
n1,ü:imo de trintc. t30) dias, 1.pós a €Xccuçi-o dos serviços. 

Clâusula Décima-Primeira - Vigér.-tia. 

O presente Convênio passar{} a ter va lidade legal 
após sua publicaç&o no lk~rio Oficial do Governo do Ter
rJtórlo Federal do Amapá. 

Cláusula Déeima-Segunda - O não cumprimento das 
cláusulas definidas neste lnstrum ~nto impl cará c.utomatica
mente em su::l denúncia e consequente nscisão, por qual
quer àas partes convenentes. 

E, por assim estarem dE:: acordo, justo e com·encio
m.do ~~sinam o presEnte Convérâ:J em seh (6) vias de i gual 
teor e fo r ma, os titularf's do G.T.F.A. e P.M.A., com as 
testemunhas nbah:o n:lacionadas para qL(; produza seus 
legais efeitos de direito. 

Macspó, 12 de aJ:(osto de I 974 . 

Arthur Azevedo Henning 
Governnclor 

Leonel NaFcimemo 
PreL Municipal c:e Amapá 

Testemunhas: llt'gíveis 

Bruynzeel Madeiras .~.A. BRUI\IASA 
Ata da Assc:rPbJ,'·ia Geral Or iintJrL da •Bruynzeel 

Madeiras S.A. BRTJ:.1AS.\ , H.:nii ada no l~ia 30 de julho 
de 1974. 

,'\os trinta Gias <:o mês rl.:! julho d~ 'i1ll no,·ecentos e 
st:ttntn e quatro, às quir'Z<' horas na sede social na Aveni
d•l Amr,zonas s. nY, nesta cidad~: de i\1< capa, Território 
F<'.: <.I .o Amapá, reun•r1m· ~e c·rn prlmei ·3 convocação e 
e m assen1bléia gt:ral ordinó,·ia, os z.cion!stu~ da Bruynzee1 
Iv.adiras S.A. - BHUMASA» \C G.C. 05 96-!.895), represen
tando a totalidade do ca pit<..l soei:.! com direito a voto, 
conforme se verificou das assinaturas<' registros constantes 
do livro próprio. Con•;oJnte <Jisposiç'io estat utú riR, foi 
e~colh ido pat·a para presidir a reunião o acionista Antonio 
J osé de Castro Lira Porto, que dEclarúu nhertos os tra
bslhos e convidou a mim, Walter Lúcio Fi Tueireclo da Silva 
pnra secH:tariá-los. Bse!arect u o !:< r. Paesh:i ~nte, rm seguida: 
que a uss~mbi.§!a fora convr;cada po.- editnl pu'Jlicado no 
«Di;. rl!l Oficial» do Território Federal do .\mapá dos dias 8, 
9 e 1! cie julh 1 de 19~4 e 1:0 •!':ovo 1' mapf • dos diRs 6, 
13 e 20 de julho de 1974, sendu <,ue o aviso a que se refe
re e artigo 99 do decrett·-lti n.0 2.627, de 1974U, havia sido 
pu~licRdo no ~ Diár!o Oítci<lh dos Eii~s 14, 17 e :::o de junho 
de 19- 4 e no «Novo Amapi'".>> dr · di<•S 15,22 e 2!l de junho 
de J 974. Em seguida, o Sr. Pr-esiaente d<•terminou que se 

procedt!sse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço 
Geral, Demonstração das Contas de Lucros e Perdc>s e de 
Lucro& Acumulados, e Parect-r do Const>lho Fiscal referen
tes ao exere1cio social findo em 31 de março de 1974, pu
blicados no << Diário Oficial•> e no •Novo Amapá» dos dia<> 
12 e 11 de julho de 1974, respectivamente. Terminada a 
leitura dos r eferidos documentos, o Sr. Presidente colocou
os t m discus-ão. Cem a pnlavr a a acionista Indústria c 
Comt:·rcio de Minorias S.A. !COMI, por seu representan
t e, propôs que do lucro líquido apurado no exercício e co
locado à diiposição da ussemuléia geral, fosse destacada, 
além da par-cela correspondente aos dividendos su
geridos pela Di r E: to ria em o relatório acima referido, 
de Cr$ 0,10 (d~<z centavos) por ação, uma parcela dt! até 
Cr$ 150.000,00 (cento e cinquEnta mil cruzeiros) para pagn
mento de grati Cica~ão aos Diretores, cuja distribuição seria 
feita pela Comis~ãu referida no artigo 8~ do Estatuto Social. 
1\'inguem m11Ís dr ~j:mdo fazer uso ela palavra, foram os 
1 eferlcil s clo··umentos, bem ~:omo a prcpo~ta da citada acio
nista. colocadrs em votação, verificando-se a rua aprova
ção, sem quaisqner resen·as ou reslricões, por unanimidade 
de votos, abstendo-se ele votar os legalmente impedidos. 
Procedeu-se, em segu;da, à eleição dos membros da Dire
toria, do Conselho Fisca l e da Comissão a que se refere o 
artigo 8'< do EstE.tuto Social. Para a Diretoria, foram reelei
tos, como Diretor-Sup~:rint€ndente, Samuel Fineberg, e:nge
nheiro, e como Dioretores, Abrahão Yazigi Nelo, engenheiro, 
J an Embertus Maria Van Tllburg, industrial, Guilherme da 
Silva d'Avila, contador, Israel Hirch Coslov~ky, engenheiro, 
e Edmundo Paes ele Barros Mercer, advogado, todos casa
dos, o terceiro holandês e os demais brasileiros, o último 

• domiciliado no Estado de São Paulo e os demai'l no Estado 
da Guenabara. Para memb!'OS efetivos do Conselho Fiscal, 
foram reelei~os Wilson Augusto Mendes, industriário, José 
Luiz Ortiz Vergolino, e:1genheiro, e Walt<:r Lúcio Figueire
ào da Silva, advogado; e para membros suplentes do me~
mo Conselho, foram reeleitos Antonio Brn~ilio rJa Mola, ln
dustrlario, e Corlntho da Costa e Silva. médico, e foi el<>i
to Cesar :V omalvão FernandeB, advogado; todos os seis 
brasileiros, casados e dorriciliados no Te1Titórí0 Federal do 
Amapá. Foram em seguida IeP.le itos os Sr3. Francisco de 
Paula da Costa Célrvalho e João Sérgio Marinho Nunes pa
ra membrc. s da Comlssilo a que se refere o artigo 8.0 do 
Estatuto Social e fixados em Cr$ 100,00 (r.cl'1 cruzeiros) 
anuais os honorár ios dos membros do Conselho Fiscal, 
quando em exercício. Nada mais ha,·endo a tratar, foram 
suspensos cs trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata no livro próprio, sob meu ditado e, reaberta a 
ses;;ào, foi a mesma lida, aprovada e assinada pelo Sr. 
P residente, ror mim, Secret::'lrio, e pelos acionif-tas presen
tes. Macapá, 30 de julho de 1974. (aa) Antonio .José de Cas
t ro Lyra Porto, Presidente - WaltP.r Lúcio Figueiredo da 
Silva, Secretí.r io - p p. Indústria e Comércio de Minérios 
S.A. - ICOMI, Antonio José de Cnstro Lyra Porto - p.p. 
BRUYNZEEL N. V., Walt~r Lúcio Figueiredo da 
Si lva p.p. Qompanhia Auxiliar de Empresas 
de Mineração - CAEl\H, Antonio José de Castro Lyra 
Porto - p.p. Klabin irm?os & CompRnlllu; p.p. Indústlias 
K labin -do Paraná de Celulose S.A.; p.p. Compnnhia Fabri
cadora de Papel: p.p. Companhia A >ricola Rodr;gues AIYes; 
p.p. Companhia Brasileira de Pttróleo lp:rangrt S.A.; p.p. 
Refinaria de Pef róleo Ipirangn S. A.; p.p. Distribuidora de 
produws d e Petróleo Ipir .• ng::r S A.; p.p. SKF Rolamentos 
S. A.; p.p. !COMINAS S.A. - Empresu de Mint:ra~;ão; p.p. 
Ccmp1nhia Ft>rro Brasileiro; p.p. Companhia Brasileira de 
Projetos e Obras; p.p. SOTHEQ S.A. - Tratores e Equi
pamentos; p.p. ~ão Tectôniu particrr·,çt:es Ltda.; p .p . Co
r inda S.A. - Agropa~toril; p.p. lrmi;os Zagury & Com
panhia Ltdn ; p.p. Irza Hdrib'-rante Ltda.; p.p. Irmãos Ba
racc-.t Ltda.; p.p. Icisa S.A . - Indú<tria e Comércio; p.p. 
Emílio nint.J Almeida; p.p. Forma - Fornecedora de 
1\.olào-de-Obra Llada.; p p. PLACON Planejamento e Con
trole Ltda.; p.p. Horácio Lemos & Companhia Ltda.; p.p. 
Moysés Zal-!ury; p.p. Hernani Vitor Guedes; p.p. Gomes de 
Almeida Fernandes Empreendimentos Imobiliários S.A.; p.p. 
SETEC Imobiliária Llda.; p.p. Gomeo~ de Almeida Fermm
des - Engenharia e Construções Ltda., Antonio Jo~é cl<:! 
Castro Lyra Porto - Antonio Jo~é d6 Castro Lyra Porto 
- Walte;· Lúcio Figueiredo da Silva - César IVIontol\·iio 
Fernandes. Confere com o original, lavrado no livro próprio. 

Walter Lúcio Figueirtdo da Silva 
Secretário 

Cert iclrto 
Jun ta Comercial do Território F. do Amapá 

JUCAP 

Esta ata de 1\ssembléía Geral Ordinaria em 4 vias 
foi apresentada no dia 21 de ago~to de 1974 e mandada 
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~r, ui\·ar por despacho da Junta d e 22 de agosto de 1974 1 

contendo 3 folhas de n º 1 n 3 que vão por mim rubricadas 
com n apc lido I lMw·icy d\' que íaço t 'SO. Tomou na ordem 
rle arC"]uiv~mento n° 565/74. E para constar eu, Maria Elizete 
r.rt;ricy 1 cixeira, Primeiro Oficial fiz a prcs<:nte notà . Junta 
ComE>rcial do Território Federal do Atnapú, 22 de agosto 
(!C 1"7-!. 

Secret.·r.o Geral - Benjamim Almeidn Soares 
CPF -- 003896762 

Agricultura I 

Comissão rle Discrin' inação de tie tTas devolu
ta.: no E~todo do Pará e Território Federal 

do Amapá CDTD/PA-AP. 

p,)rtaria n.O 1.288, de 31 de maio de 1.972. 

EDITAL COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 

O Instituto Necicnnl de Cc1o.1iznção e Reforma 
A< r: ria - INCRA, pel.:l Co:nis~;-:o d.:! D tsc rimina
çtio de Te na~ Devolutf s, cliada ptda Portaria n.O ... 
1.' :\13, de 31 de meio d~ 197:.!, com funda rr.mto no 
DE>crtic-Lei n. 0 l.lü4, rie 1º abril de 1971 e de 
Acrnrlo cor!'. os r.rtigos 11 e 97 a 102, da Lei n.0 ... 

.UifH cl..: ?O de nonw moro cl :! 19() !, e artigos 3 a 
f1 rh Lei nº •UJ<i 7 r]e Oi de abri l de l96t3 e artigos 
IH 3 :~1. ào Decr~to-Let n!l !-l/,..0 clr~ 05 de stte-n 
bro d~ 19!6, convoca txlos os prop1 i.-1i11ios, forei
• o::, a: rendc.tálios, ocup1ntes, posse1r ~ e quantos 
~e julgL1em com din itt- a qualquer JA .. J ção de ter
tc.s situndr.s denh o rlo pc.rirr.t1rn da á rea a ser
rti~criminacla nt>S Muni<1pios de l\!lacc. p á e Amapá, 
r m consequêncin do D ereto-L e j nº 1.1 64, de 1º de 
nbr] de 1971 , caracteri .ada no Memori&l Descriti
\'O abaixo; <.~ ap resentarem seus tttulús, escrituras 
0~1 ,n··i'çuer ou1tas p!:)vas E>m Pirtilo admitidas, 
qne fundnmentem u a h gação dP , 1 oprietlade, foro, 
atrenri::.:r,e.nto, oct.prçéif ou pos~t: srb1e a r e fer ida 
f>; e;:J, a r~rtir elas 9:00 10!'85 do dia 1 o d e setem
bro ele 1974. 

A apr~"2i1t'1çfto do<: citarJos docum ent•)s deverá 
c;H feita no Yscritório do Projeto F'u!'idiário c.!o 
Arnap6, sito :1 Av.:-nida Env.::tin-C' Borges nº 161, 
i\iunicíp!o de Mac:np~l, '!'t!rrit ório 1 ~dera ! do Amapá . 

:\·Tacara , AP .. 13 à·; agosto de 1974. 

D~lmiro do:; S;.u tos 
Chefe d:1 Procuradoria Regional do Norte 

Presidente cia CDTD/PA-AP 

MemM'irtl Desr·rilivo 
!I.Ir:>moria l De~::ritivo dr:.'> linhas que definem o 

perímPtro da ~rta a ser de~cri n nada nos Muni
cipi~'s de 1\Incap{l e An'ap:'l, Tf:'r i'óiio Federal do 
: ... 1::-pó., Em i..OtJ..equê nciéJ do Decreto·Lri nº 1.164, 
d~ 0 1 de abiil de 1971. 

P.:uti"'do do marco inicinl da Rodovia BR210 
(perimetr· 1 Norte), SE:P,Le ·Se em Lnha r eta, na di
r çi;o !\01 te, atravesfaltdo o Ri 1 Arq:uari, p o r 
nproximadamente lG Km; df.i, iq[lete pua Sudoes-
1", por umu linlla parr:Jela ú Rodo,·ia BR-210, até 
t:-IJC'úntrnr o Rio Cupix'zit~hr; desse ponto, t oma a 
clir.c-o Noroeste, ainda por urna linh1:1 pa r alela :1 
:{'Jd ,via BR-21 O. até encontrar o meridiano de 
52~ \7 Gr.; s ·gue-se por esst> m"'ridiano na direção 
Sul, atr~vessando a E.,;t ada de f'<>rro de Amapá, o 
RiP Amnpari, a Rodovi11 BR-:no P o Rio C upixi, até 
o Hio Vila 1\ova ou Amauerapucu (limites entre os 
rnu·licip;os d'! !Vlac:,pú e l\laz~gão); deste , segue pela 

'1:1 mn<g<'m '~·Jll' r ' 1 a1·~ u hcvli hde denominada 

Gaivota; desta Jccalid ade, segue na dir eção Nordes
te, até a foz do Igarapé do Limão no Rio Matapi; 
sob o Igarap~ do Limão até a altu ra d o mdrco ini 
cial da Rodovia BR-210, ponto àe partida do pre
sente Memor ial. 

A área contida nos limitts descritos é de apr• •
ximadament e 27 '.250 (duzent os e setenta e sete 
mil, duzentos e cinquenta) hectares, tomando-~e 
como referê ncia o Mapa do TPrritório federal do 
Amapá. na escala de 1:1.000.000, publicado pelo 
IBG E em 1965. 

Macapá , AP., 13 de agosto de 1974. 

V a nildo X a vier Cor rei a 
Membro Tétnico da CDTD/P A-AP 

Engº- Agrº - CREA 4591-D - 2ª Região 

Estatutos do Clube Atlético Amapaense 
Fundado no dia 12 de julho de 197-l 

Sede Prnvi ;ória : Rua Professor Tostes 256-l 

Bairro de. Buritizal -- Macapá - T. F. do Amapá 

(Continuação do n úmero anterior) 

b) - Os que por nE>gligência ou indisciplina 
oca~ionarem nas p~ ovns d esportivas, de rrotas ao Clube; 

c) - OJ que ut ilizarem o nome do clube indevidam~nte 
ou proc~c;ereta me rrdJmente nos lugares t tt~ c;_ue estejatn 
rtpt est:ntando o C1 Jbc: 

d) - Os q ue pratlc:uem abusos nos ex~rcício:; de 
seus cargos. 

Art. 19.0 
- SJfrerão pena de eliminação: 

n) - O s que atrnsarem o pagamento de suas mensali
dades aurante três (3) meses consecutivos, bem assim os 
que não satisfaçam no prazo estipulado os compromissos 
financei:·os assumidos pohJ Clube. 

b) - Os quE' nto cumprirem qualquer decisão dl s 
poderes constituído: p!lo Clube; 

c) - Os <t tlei J s que não autorizados preliarem por 
outt o Clube ou associação. 

Art. 20° - S ·· ri'lo expulsos: 

&) - Os que •xercendo ou não cargo do Ciube, co
meterem qualquer ... e~cnes ti dade; 

bl - Aos qu! dirE>ta ou indiretamente depuserem 
contra a honra uo Clube. 

§ Üni~ ; - A penr~J' iade constnnte desse art. somente 
será aplicada depoi.; dê preced ida rigorosa sindicância ao 
C0nselho Delibi!ra t tvo. 

Capítulo VIII 

Dos Recursos 

Art.. 2:9 - T em competência p1ra Lcmar conheci
mento de rc..:ursos: 

<1! - O Presi h:r:t e da Diretoriil rl "g atos elos Oii·"tore :-:; 

bl - O Consl"\ho Deliben:tivo, dos pore..:ercs da Co
mbsão Fiscal; 

c) - A A~s"•nblt'ia G~era l , depois d e t~ preciad::. s : .
r esoluções da Diretoriu c do Conselho Fiscvl, digo, Del!Le
r alivo. 

Capítulo IX 

Da Administração 

Art. 22° - O Clube Atlético Amapaense será admi
nistrado por u m C< nae lho DelibE>nltivo, uma Diretoria e 
uma Comis são Fisc li 

Art. 23° - Tud('.s os cargos terão n dura:;üo dois (21 
anos sem qualquer remuneração no exercício. 

Art. 24° - Nno será permitida a acumulação de cargos, 
podendo no E>nlantv ser reeleito, deve1.do o candidato afa s
tar-se do ca rgo, trinta \30) dias antes da eleição. 

<Contlr.!.la no pr::..:::r.o :::. , ,,,,~} 


	

