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ATCS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.o 0967 de 31 de agosto de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso da~ atribuições que lhe são conferid Rs em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
de Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, João de Oliveira 
Cortes, funcionário da ACAR-Amapá, posto à disposição 
do Govemo deste Território, para exercer em substituição, 
o cargo l!m comissão, símbolo 7-C, de Superintendente do 
Serv iço de Navegaçfio do Amapá, sem ônus para a Admi
nis tração dl'sta Unidade, durante o Impedimento de seu 
titu lar que se encontra em gozo de férias regulamentares. 

Art. 2Y - Revogadcls as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapf1, 3l de agosto de 
197-1, 852 da República e 31 º da Criação do Território Fede
r al do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

SecTelaria de Obras Públicas 

para a superior apreciação. A firma Platon Engenharia e 
Comércio Ltdª apesar de convidada não compareceu à reunião. 
!\ firma Clclotan Construção, agradeceu a remessa da 
Carta-Convite n'~ 18/74-SOP. Nada mais havendo a tratar , 
lavrou-se a presente que segue datada e assinada pelos 
prf:sentes. 

Macapá, 27 de junho de 1.974 

a) Manoel Antônio Dias 
José Airton de Almeida 
Dougl11s Lobato Lopes 
João Victor Moura de Arruda 
Francisco Pereira do Carmo 
Adolfo Eugênio de Oliveira Nery 
Délcio Ramos Duarte. 

2.a Zona Eleitoral 
cunscrição Capital 

de Macapá-Segunda Cir
do Territário Federal do 
Amapá 

Edital Nº 06/74 

Edital de encerramento da inscrição e da transferência 
de eleitores da 2.a Zona Eleitoral do 'Perritórial Federal do 
Amapá. Cópia Autêntica da ata da r eunião para Jlcitação de 

preços destinada a execuçi:io de obras para a Administracão 1 o Doutor José Clemenceau Pedrosa Mala - Juiz 
territorial, conforme termos das Cartas-Convites n2s. J·? e 1 Eleitoral da 2ª zon~ Eleitoral do Terrritório Federal do 
18/ 74-SOP. , Amapa, no uso das suas atribuições legais, 

Faz Saber a todos os que o presente Edital virem 
ou dele cnhecimento tiverem que em audiência pública 
hoje realizada às 14,1 O horas, no Edificio onde funciona a 
a justiça Eleitoral, nesta cidade de Macapã, C~pital do Ter-
r itório Federal lào Amapá, presente o Dr. Jose Clemenceau 
Pedrosa Maia - Juiz Eleitoral desta 2~ Zona, bem como, 
o Dr. Geraldo Telles, Promotor P úblico de Macapá e ainda 
o Engenheiro Clark Clarles Platon, Presidente do Diretór!o 
Regional da Aliança Renovadora Nacianal (ARENA) Seçao 

Aos vinte e sete dias do mês de j unho dn ano de 
hum mil novecentc,s e setenta e quat ro na Sala dê Reuniões 
da Secretaria de Obras Públicas, sita à Avenida FAB, 

1 
nesta cidade, perante a Comissão Permanente de Licitações, 
nesta Secretaria, ao nível da Carta-€onvite, presidida pelo 
engenheiro Manoel Antônio Dias, com a presença dos 
membros, engQs. J osé A;rtom de Almeida, Douglas Lobato 
Lopes e o .Sr. Df. lc!~ Ramos Duarte, com a fi na lidade de 
rece ber e julgar a s propos tas r elativas às Carias.Convites 
n º s 17/74-SO P, para a pintun geral do pr.!d!o da Secreta
r ia de Segurança Pública e, n º 18/74-SOP, d-:stinada à 
execução dos serviços de instalac:ão da Cadeira elo Hospital 
Geral de Macapá, compareceram os senhores João VIctor 
Múura de Arruda, gerente da firma do mesmo nome , Fran
cisco Pere ira do Carmo, gerente de Ciclotan - Cons trução 

' do Amapá, presntes também o Dr. Pedro Petcov . e o 
senhor Benedito da Costa Uchôa, respectivamente Prestdente 
e VIce-Pres idente do Diretório Regiona l, do Movimento 
Demccratico Brasileiro (MDB\ Seção do Amapfl, foi decla
rada. 110m fundamento no artº 68 do Código Eleitora l encer
rada a inscrição de e leitores, nesta 2@ Zona Ele!t_oral, com
preendendo os municípios de Maca pá e Mazagao, , sendo 
proclamado o número de eleitores Inscritos até as 1~: ~0 
horas do dia anterior , 6 de setembro de 1974, no mun!ctpto 
de Macapá, que consistiu em -27.462 eleitores Inscritos. O 
último eleitor Inscrito uo município de Macapá foi Manoel 
Jorge Borges cujo Título Eleitoral possui o número 27.462. 
Foi ainda declarada encerrada a transferência de eleitores, 
no município de Macapá com inteira observância do dispos
to no a rt º 68 parágrafo JQ do Código Eleitoral, sendo ende
reçado telegrama ao Egrégio Tribunal Regiona l do Estado 
do Pará, fornecendo-se cópias autênticas do presente Ed lt~l 

E' Comércio Lt d ª ., Adolfo Eugênio de Oliveira Nery, res· 
ponsável-técnlco da firma Amazônia Const rução e Comér· 
c io Ltdª ., a fim de participa rem das licita<·ões referidas. As 
dez horas, o senhor Presidente Iniciou os t rabalhos da Co
missã0. &cC'lhendu-sc as propostos para a Ca.-ca-Convite 
n º 17/74-SOP. receuendo-se a seguir as proposta~ relativas 
a Carta-<Zonvite n2 18/74-SOP, cujo resulta do está contido 
no quadro comparativo a baixo: 

FI RM AS 

Const. Aquar ius 
Amazônia 
Ciclotan 

Carta-Convi~ --Carta Convite 
' n° 17/74-SOP I n º 18/74-SOP 

1 Propo stas 
1 
Pra~s Propostas 1 Pruos 

89.425,00 
ll4.130,00 
84.396,2() 

45 
60 
60 

<t8.000,00 
54.638,00 

N.C. 

45 
45 

De acordo com o quadro aclmo, as mais vantajosas 
propostas foram as seguintes: Para a Cart'!-Convite 
n.o 17/74-SOP. venceu a fi rma Cfclotan Constru~.=ão e Co
mércio Ltd@; e para a Carta Convite nQ 18t 74-SOP, venceu 
a firma Construtora Aquarius , cujas propostas juntamente 
com a ata serão encaminhadas ao E;xmo. Sr. Governador 

1 aos Diretórios Municipais dos Partidos, sendo que no tele~ 
grama e nderr:çado ao Egrégio Tribunal Regional do Par~ 
constou o teor do presente Edita l e da cópia deste forneci
da aos Diretórios Municipais dos Partidos e da publicação 
na imprensa do~ nomes dos dez últimos elrdtores . cujo pro
cessos de transferências !oram definitivamente ult1mados os 
quais são os seguintes: (Município de Macapá) 

José Ass is de Góis - T ítuló Eleitoral nº 27.448 
Juvena l Amorlm - Titulo Eleitoral n .0 27.449 
José Carlos de Oliveira - Titulo Eleitoral n2 27.450 
Rosa Maria Cabra l Nonato - Titulo Eleitoral n.0 27 451 
Rejane Paiva Ferreira P into- Títu lo Eleitoral n2 27.452 
Rui Olavo Cunha de Menezes -:- Tí tulo Eleitoral n9 27.453 
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As Repartições P úblicas 1 

ferritorl&is tleYedo remeftr 

1

. 
o expediente destinado à pu. 
IJlicação nnte DIÁRIO OFI-
CIAL diàriamente, até às /· 
H·3Q horas, exceto aos lába
••os quando cieverh faze-le 
ntó às 11:20 bora11. 

As reclai!ilaqões ptrtinen
te!l à matêrla retriblil{da lJOS 

111\11&8 de erros ou emissf>eu, 
aeverão ser formuladas por 
escrito. à Seção ie Redação, 
ilas 9 às 1 :t 3tl horaa, no má
ximo até ?2 h G r a s s~ci& & 

saída elos érgão s oficiais. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
Carlos de AndTade /-(m les ......... 

DIÁRJO QFICIAL 
lmprHso nas Of.cinaa da lrn}!rens~:. 

MACAPA- T.~ A~APÁ 

Anual . 
Semestral. 

ASSINA T URAS 
Cr$ 

Trimestral 
Número avulso. ({ 

Oficial 

25,00 
12,j0 
6,25 
0,30 

2a. pág 

As Rapartições Públicu 
cingit·-su•iio às assinaturas 
aauais reoomdas até '23 de 
fevereiro de cada auo 3 àa 
iniciad-as, em qualquer époc.J 
pelas órgãos competentes. 

1 A tim de poasibilita r a 
remeasa de valores acompn-

1

, nha dos de es0larecintPntlo& 
quanto à Gua a~llcação, solí
oita!I'OS usem os interes~atins 

1 prefirencialmntt~ cheque OI' 
1 vale postal. 

I Os suplementc's às l!<i i-
1 <;õc>s do& órgl:os oficiats só 
1 se fornecer<iu aos a.ssinante~:~ 
·que as solicita rem no H lo da Os originais deverão ser 

datllografai;s c autenticados, 
~:arnmlvadas, por quem de tl l
-•lto !asuras e emendas. I 

:l!:iSina !ura. 
o runcion6rio públ!co fEl-

"""*~*"'•· d l t A d ..1 
BRASÍLIA lt t D .. · Oti · 1 · t d 1 't , e ra , Cl'c• um e~~conto ue 

.c;xcetuadas as para o ex
te rior, que ser!1o s e m p r e 
ru\uais as assinaturas p~der
se-ão tomn, em qualquer 
épcca. per seis mrtcij ou um 
8110. 

« _ ~ ~ e 1arw c1a .e encon ra o paa e1 u- 100 o· !'ara fazer jus a êste 
r a no :Sala o .N acwnal e Intern~~10nal d~ Impr~nsa. da descolltn, deveru provar esta 

COO~ER PRESS, no «Bras!l!a Ill!Pe:!~l_2Iot~~~- - CllOdição ou alo da assloa!UI'II, 
Pa1·a l'seili!ar aoM assinan- j A iiru de evitar R<'luçno 

As assina turas vencidas 
!lCderão ser suspen~>as sen1 
a viso próvio. 

tes a verificação do prazo de €! e continuidade no recebi- O custo de cada l'Xcmplar 
vali dade de suat1 r ssinoturas, memto dos jorrais, à e v e ru : atrasado elos órgãüt! oU
na parte I! Uperior do end erê- os a~~inantes provi~enciar a· cit1i8 oerd, nfl. V('nda avuhH) 
ço vilo lrnpresos o número resw-ctiYa renova~ão com ' t~cre:-c:ida de L'1$ U,Ol se da 
do talão 61e regist ro r. n.ês e antecedência minim.1 de trin- ! mesmo ano, a ele CrS ?,00 
o ano em q11e findar 1. ta (30) ctial'1. ; po r ano deeol' rido . 

------------------------------------ -----------

Rocy Dolores Pazinato da Silva - Título Eleitor al nº 
Sílvia Penna Firme de Horna - Título Eleitoral nº 
Roque Cláudio de Souza - Tít ulo EleJtoral nº 
Helena Lúcia de Souza - Título Eleitoral n~ 

27.454 
27.455 
27.456 
27.457. 

Também em audiência r ealizada às !·l:OO horas de 
hoje, no Edifício onde funciona o Cartório Eleitoral de Ma
capá, presente~ o Dr. José Clemenceau Pedrosa IVaia -
Juiz Eleitoral e as mesmas pessoas acima mencionadas, 
foi ainda declarada encerrdda as inscriçõt>s dt> eleito!'2S no 
município de Mazagão des ta 2.a Zona Eleito;·al, sendo pro
clamado o número de eleitores inscritos no município de 
Mazagão desta 2.a Zona Eleitoral, até às 18:00 horas do dia 
anter ior, 6 de setembro de 1974, que consi~ tiu em 1465 
eleitores . O último eleitor in scrito no município de Ma
zagão foi Iza Ferre ira Moura, cujo Título Eleitoral possui 
número 1465. 

onde fundona o G 1binete do Governador, aos vinte e seis 
dias do mês de :Jgosto de 1.974. 

Cl~usu!a Ter ~dra - Objetivo do Convênio 

O G.T.F.A. delega competência a P. \~.C:., para apli
cação de rE'cursos aestinadt>s a promoção cios festejos co
memor&tivos ao 31.0 Aniversálio de Criação do Território 
Fedtral do Amapá, a realizar-se em 13 de setembro de 
1974, na cidade de Calçoene. 

Cláusula Qurrta - Fundnmenio legal do Convênio 

O presente C onvênlo foi elaborado com fundamento 
no pnrágrafo 5º do A ri. I O do Decreto-Lei uº 200, de 25 de 
fevere irv de 1.9G7. 

Cláusula Qui.1ta - Execução 

Caberá à P.M.C. a execução material e financeir:J do 
preserlte Convênio. 

Cláusula Sexta - Dotação 

As despesas decorrentes ao cumprimento do progra
ma comemorativo, referente ao 31.0 Aniversário de Criação 

Pelo Meritíssimo Juiz Eleitora l foi igualmente decla
rada encerrada na referida audiê rtcla a transferência de 
eleitores para o municlpio de Mazag5o, pe1'tencente a esta 
2.a Zona Eleitoral, não havendo nenhum nedido de trans
ferência, definitivamente ultimado na fo;m a constante do 
art. 68 parágrafo 1 º do Código Eleitoral. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados 
e ninguém alegue ignorâ ncia, mandou expedir o presente 
Edital que será afixado n" quadro próprio, no Edifício da 
Justiça Eleitoral, de Macapá, publicando-se cópia do pre
sente Edital no Diário Oficial deste Territ.ório, divulgando-se 
ainda o presente através da Rádio Difusora de Macapá, 
Rádio Educadora São José de Macapá e TV Amapá Canal 6. 

, do Território, na c dade de Calçoene, contará com recurso da 
ordem de dez mil cruzeiros (C r$ lO.OOC' .OO) recur!'o esse 
oriundo de Rendas Diversas - Programa: Administração 
- AP-0101.201, elemento de despesa 4.1.2.0 - Serviço em 
Regime de Progranação Especial, Empenho n.0 3.325/74. 

Dado e passado nesta cidade de MaC'apá Território 
Federal do Amapá aos sete dias do mês de setembro do 
ano de mil novecentos e s;etenta e quatro. Eu Nine Jesus 
A ranha Nunes escrivão E!f:itoral datilografei e subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz Eleitoral 

Convênio 
Termo di!! Convênio que entr e si . celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá e a 1 

Prefeitura Municipal de Calçoene, para aplicação 
da dotacão de dez mil cruzeiros (Cr$ I 0.000,00), 
mediante as aláusulas e co ndições seguintes: 

Cláusula Primeira - Partes Convencionadas 

O Governo t'lo Território Federal do Amapá, neste ato 
representado através do seu Governador Arthur Azevedo 
Henning, daqui por diante denominado G.T.F.A. e a Prefei
tura Municipal de Calçoene, representada neste ato por seu 
P1·efeito, Senhor Aracy Monteiro Costa, daqui por diante de
nominado P .M.C., resolvem 111 reciprocamente se obrigam a 
cumprir as l!láusulas abaixo estipuladas: 

Cláusula Segunda - Local e Data 
La vrado e nss inndo nesta cidade, em un a das salas 

Clásula Sétima - Prestação de Coni.as 

A. P.M.C. pre~t:lrá contas dos recursos recebidos à 
Secretaria de Adm !1istração e Finanças do Governo do 
Território Federal lo Amapá, mediante apresentação de do
cumentos comprob.1tórios das despesas efetuadas, até o dia 
30 de setembro de 1974. 

Cláusula Oitava - Vigêm:ia. 

O presente Convênio passará a ter validade legal 
após sua publicação no Diário Oficial do Governo do Ter
ritório Federal do Amapá. 

Cláusula Nona - A não prestação de eontas dentto 
do prazo estabelecido na cláusula sétima do presente Con" 
vênio, implicar á, aulomaticamente, em Tomada de Contas. 

E, par assim E>starem dt a~ordo, justo e convencio
nado assinam o presente Convênio em seis 16) vias de igual 
teor e forma, os titulares do G.T.F.A. e P.M .C., com as 
testemunhas abaixo relacionadas para que produza ~eus 
legais efeitos de direito. 

Macapá, 26 de agosto de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Aracy Monteiro Costa 
Pref. Municipal de Calçoene 

Testemunhas: Maria das Graças Homobono Bal!eiro 
Maria Lucidéa Paqsos Villett~> 
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Convêuin 

Termo de Com·ênio que entre si celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de Oiapoque, pan aplicação 
dn dotação de dez mH cruzeiros (Cr$ 10.000,00), 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Pa rtes Convencionadas. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste 
a to representado através do seu Governador Arthur Aze
vedo Henning daqui por diante denominado G T.F.A. e a 
Prefeitura Mu11icipal de Oiapoque, representad~ neste ato 
po1· seu Prefeito, Senhor Francisco Guilherme Pimentl! , 
daqui por diante denominado P .M.O., resolvem e recipro
camente se obrigam a cumprir as clí>usulas abaixo estipu
ladas: 

Cláusula Segunda - Local e Data. 

Lavrado e assi nado nesta cidade, em uma das salas 
onde funciona o Gabinete do Governador , aos vinte e seis 
dias do mês de agosto de 1974. 

Cláusula Terceira - Obj etivo do Convênio. 

O G.T.F.A . . delega competência a P.M.O., para apli
cação de recursos destinados a promoção dos festejos co
memorativos ao 31.0 Aniversário de Criação do Territól'io 
Federal do Amapá, a realizar-se em 13 de setembro de 1974, 
na cidade de Oiapoque. 

Cláusula Quarta - Fundamento Legal do Convênio 

O presente Convênio foi elabor~do com fundamento 
no parágrafo 5.0 do Art. 1 O do Decreto-Lei n2 200 de 
25 de fe verei ro de 1967. 

Cláusula Quinta - Execução 

Caberá à P.M.O. a execução material e fit .anceira do 
presente Convênio. 

Cláusula Sexta - Dotação 

As despesas decorrentes ao cumprimento do pro
grama comemorativo, referente ao 312 Aniversár io de Cria
ção do Território, na cidade de Olapoque, conta1 á com re
cursos da ordem de dez mil cruzeiros (Cr$ IO.OUC ,OC), recur
so esse oriundo de Renàas Diversas - Program::t Admini~
t raçAo: AP-010 1.201, elemento de despesa 4.1.2.0 - Serviço 
ern Regime de Programa~ão Especial, Empenho n° 3 323/74. 

ClAusula Sétima - Prestação de Contas 

A P.M.O. prestará contas dos recursos r ecebidos à 
Secret:~ria de Administração e Finanças do Governo do 
Território Federal do A ma pá, mediante apres{ ntação de 
d~cumentos comprobatórios das despesas e fetuudas até o 
dia 30 de setembro de 1974. 

Cláusula Oitava - Vigência. 

O presente Convênio passará a ter validade legal após 
sua publicação no Diário Oficial do Governo do Território 
Federal do Amapá. 

Cláusula Nona - A não prestação de contas dentro 
do prazo estabelecido na c?usula sétima do presente Convê
nio, implicará, automaticamente, em Tomada àe Contas. 

E, por assim estarem de acordo, jus to e CIOnvenclc· 
nado assinam o presente Convênio em seis (6) vias de 
igual teor e fo rma, os titulares do G.T.F.A. e P.M.O., com 
as testemunhas abaixo relacionadas para que produza seu!l 
legais e feitos de direitos. 

Macapá, 215 d& agosto de 1974. 

Arthur A'leVPdo Henning 
Governador 

F ra·ncisco Guilherme Pimenta 
Pref. Municipal de Oiapoque 

Testemunha~: Maria da Conceição de !\•latos Pinto 

Ma ria Lucidéa Passos Ville tte 

Convê11io 
Termo de Convênio que entre si celebram o 
Govemo do Território Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipa l de Mazagão, para apiica
ção da dotação de dez mil cruzeiros Cr$ (10.000,00), 
mediante as cláusulas e condiç3es seguintes: 

Clá usula Prime>ira - Partes Convencion11das 

I O Governador do Território Federal do Amapá. neste 
: ato representado a través do sE:u Governador Arthur Azeve-

1 

d o Henning, daqu i por diante denominado G.T.F.A. e a Pre
, feitura Municipal de Mazagão, representada neste ato por 

seu Prefeito, Senhor Eviláslo Pedro de Lima Fer reira, daqui 
por diante denominado P.M.Mz., resolvem e reciprocamente 
se obrigam a cumprir as clá usulas a baixo estipu ladas: 

Cláusula Segunda - Local e Data 

Lavrado e assinado nesta cidade, em uma das salas 
onde funcinna o Gabinete do Governador, aos vinte e sei~ 
dias do mês de agosto de 1974. 

Cláusula Terceira - Objetivo do Convênio 

O G.T.F.A. deleg11 competência a P.M.Mz., p:lra atili
cação de recursos dest inados a promoção dos festejos co
memorativos ao 312 Aniversário de Criação do Território 
Federal do Amapfl, a realizar-se em 13 de setembro de 
1974, na cidade de Mazagão. 

Cláusula Quarta - Fundamento Legal do Convênio 

O presente Convênio foi elaborado com fundamento 
no parágrafo 5!! do Art. 1 O do Decreto-Lei n.0 llOO, de 25 
de fevereiro de 1967. 

Cláusula Quinta - Execução 

Caberá à P.M.Mz. a execução material e financeira 
do presente Convênio. 

C'láusula Sexta - Dotação 

As despesas decorrentes ao cumprimento do pro
grama comemora tivo, referente ao 31.'> Aniversário de 
Criação do Território, na cidade de Mazagiio, contar á com 
recurso da ordem dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), recurso 
esse oriundo de Renda Diversas Programa - Adminis
t ração: AP-0 101.201, elemento de despesa 4. 1.2.0 Serviço em 
Regime de Programacão Especial, empenho ng 3.324174. 

Cláusula Sétima - Prestação de Contas 

A P.M.Mz. presta rá contas dos recursos rQcebidos; à 
Secretaria de Administraqão e Finanças do Governo do Ter
ritório Federal do Amapá, mediante apresentação de do
cumentos comprobatórios das despesas efetuadas, até o 
dia 30 de ~etembro de 1974. 

Cláusula Oitava - Vigência 

O presente Convênio passará a ter validade legal 
após sua publicac:ão no Diário Oficia l do Governo do Ter
r itório Federal do Amapá. 

Cláusula Nona - A não prestação de contas dentro 
do prazo estabelecido na cláusula sétima do presente C<m
vénio, implicará, automstlcamente, em Tomada de Conta. 

E, por assim estarem de acordo, justo e convenciona
do assinam o presente Convênio em seis (6) vias de igual 
teor e forma, os titulares do G.T.F.A. e P.M.Mz., com as 
testemunhas abaixo relacionadas para que produza seus le
gais efeitos de direitos. 

.Macapá, 26 d e agosto de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Ev!lásio Pedro de Lima Ferrei ra 
Pref. Munic. d e Mazagão 

Testemunhas: J! Maria das Graças Homo bono 

2ª Maria Lucldéa Passoa Villette 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 



3a. e 4a.-feiras, 10 e 11 de setembro de 1974 

Câmara Municipal dFJ Jl1acapá 
De~Zr~to Legislativo n º 06/74-CVM~If 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber que a C'•mara Municipal de Macapá, apro
vou e eu promulgo de acordo com o art. 184 § único do 
Regime nto Interno da Casa o seguinte. 

Decreto Legislati vo: 

Al't. Iº - São aprovados as contas p restadas pelo 
Senhor Prefeito Municipal de Macap3 Capitão de Fragata 
J oão de Oliveira Cortes, !I.erentes aos exercícios de hum 
mil novecentos e setenta e hum (1971) e hum mil novecen
tos e setenta e dois (1972). 

Ar t. 2º - Este Deoreto Legislativo entrará em v igor 
na data de sua publicação, revogadas as disposiçõe s em 
contrário. 

Gabinete da P residência da Câmara Municipal de 
Macapá, em (3) de set embro de hum mil novecentos e se
tenta e quatro. 

Walter Banhos de Araújo 
Presidente 

Câmara Municipal de Macapá 

Decreto Legislativo n.o 07/74-CVMM 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Maca pã, 
aprovou e eu promulgo de acordo com o art. 184 § Únlco, 
do Regimento Interno da Casa o seguinte. 

Decreto Legislativo: 

Art. 1 º - São aprovados as contas prestad 11 s pelo 
Senhor Tenente Coronel Lourival Bemvenuto da Silva ine
r ente ao exercíaio de 1973. 

Art. 22 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas a s disposições em 
~:ontrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Mac11pá, em três de se tembro de hum mil novecentos e 
set enta e quatro (1974). 

Walter Banhos dA Araújo 
Presidente 

Es ta tutos do Clube Atlé tico Ama paense 
Fundado n o dia 12 de julho de 1974 

ense: 

Sede Provisória: Rua Professor Tostes 2564 

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

(Continuação do número ante rior) 

Capítulo XIII 

Dos Símbolos 

Art. 3311 - São símbolos do Clube Atlético Amapa-

Um escudo, uma frâmula e um pavilhão 

§ 1º - A cores oficia is do Clube são: 

Verdil e l:>ranco em sentido vertica l, com as letras 
C.A.A. unilatera lmente ligadas na mesma posição, dent ro 
de uma faixa br anca em sentido transversa l. 

§ 2º - Os símbolos do Clube At.lético Amapaense 
obedecem modelos originais. idênticos ao desenho anexo ao 
pr esente Estatutos. 

Capítulo XIV 

Da Assembléia Geral 

Art. 34.0 
- As Assembléias Gerais serão constituídas 

por sócios quites com os cofres sociais, de todas as cate
gorias. 

§ Único: Considerar-se-á const ituída a Assembll!ia 
Geral estando presente um terço (1 /3) dos sócios contri
buintes, não sendo pP.;·rnitido que se façam representar 
procuraciores. 

DIARIO OFICIAL 4a. p3g. 

Art. 35.o - Se na primeira convocaç1io não for a bin
gida o número esti:)ulado, haverá uma segunda, oito (8) 
dias depois, pode nu o esta f une ·onar com o número de só
cios prE'sentes. 

Art. 36º - Haverâ três (3 ) espécies de sessões: 

Ord inária, Extraordinária e Solene. 

§ Único - Solene serão as de posse dos dirigentes 
do clube, dia 12 de julho em homenagem ao aniversário do 
clube, e as que forem determinadas pela Diretoria consig
nadas aos ilustres visitan tes. 

Art. 37 ~ - 1\as sessões de Assembléia Gernl, não 
serão tratados ass1 ntos estranhos aos objetivos de su 1 

convocação, ficando nulos os que por ventura for em pro
postos. 

Art. 38° - A. Assembléia Geral é soberana em suas 
decisões, as qua is serão tomadas por maioria de sócios pre

' sentes, respeitando as disposições deste Estat utos . Ficam 
obrigados todos os sócios presentes e ausentes e acatá-l ~ls 
pa ra lodos os efeitos. 

Art. 39.0 - As votações serão por escrutínio secreto 
no caso de algu m n::curso de sócios passivos de penalida-

1 des; nominal nos ca.3os especiais em que for requerida por 
algum sócio. 

Art. 40.0 - A Assembléia Geral não concluindo os 
t1·abalhos no dia d <•S reuniões para a qual fora convocada, 
continuará em car; ter permanente, até solução d os mesmos, 
só podendo no entanto com número legal. 

Art. 41º -- Serão atribuições da Assembléia Geral: 

aJ - Eleger e empossar os dirigentes do Clube. 

Caprtulo XV 

Das Disposições Gerais 

Art. 42° - Os casos omissos no presente Estatutos, 
serão resolvidos pEla Diretoria do Clube. 

Este Efttatutcs foi aprovado em Assembléia Ge ral 
realizada no dia 12 de Jlllho de 1.974. 

Macapil, 15 de julho de 19H. 

José Maria Rodrigues da Silva 
Presidente 

DRmião Silva dos Santos 
Vice-Presiden te 

Gurnerc ndo Mendes Braz de Brito 
1 º Secretário 

Ramiro Pinheiro Lima 
2º Secretário 

J oão de Campos Guerra 
1 º Tesoureiro 

Valdemar Aguiar AmHal 
2.o Tesoureiro 

Francisco Cnrlos Barros Reis 
Diretor Social 

Abdias Miranda Araújo 
Diretor de Patrimõnio 

Otávio Teixeira Borges 
1.0 MEm. Comissão de Sindicância 

Jcsé Maria Miranda Nery 
2 ° MEm. Comis~ão de Sindicâ~cia 

João de Deus Carvalho 
3.0 Mem Comissão de Sindicância 

COMISSÃO FISCAL 
Josias Gomes Silva - Membro 

Luis Sérgio dos Santos - Membro 
Uriel Madureira Modesto - Membro 

CONSELHO DELIBERATIVO 
Sérgio M.enàes Braz de Brito, José Lima e Pedro 

Banos de Oliveira. 

Reconheço a assinatura de José Maria Rodrigut's da 
Silva, Paulo Barros de Oliveira e mais 14 u~sinatur;:s que 
unem o meu indicnlivo do qual faço uso e dou fé. 

Macapá, 16 de 8 de 1974. 

Em test.o FTA da verdade. 

Francisco Torquato de Araújo 
EscrE'vente Juramenta do no impedimH,to do Tabelião e 

Oficial 
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