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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n.0 029 d e 23 de outubro de I 974 

Atribui à SEGUP e à SEC a respon sabilidade aà
mlntstJrativa da Fortaleza «São José de Macapá ». 

O Governador do Território Federal do Amapá, n o 
uso das atrfbuições que lhe confer e o item II, do artigo l 8, 
do Decreto-Lei n2 411 , de 08 àe janeiro de 1969, e 

Conside-rando a necessidade de manter E>m perfeito 
estado e preservar a Fort!ileza •São J osé de Maca pá », 

RESOLVE: 

Art. J.O - Cometer à Secretaria de Segura nça Públi· 
ca. a r esponsabilidade adm inistrativa de segurança. manu
tenção, limpeza e conservação da Forta leza «Siio Jos~ de 
Macapé». 

Art. 2e - Caberá à Secret aria de Educação e Cultu
ra medidaa de preservação do Imóve l, corro patrimônio his
tórico o artístico e à Comissão Territor ia l de Turismo e 
~ua ulllização para fin s tur lsticos. 

Art. 3.0 - Revogadas as d isposições em contrário. 

Pa lácio do Setentrião, em Macapá, 23 de outubro de 
1.974, a~.o cia República e 32.0 da Cria ção do Território Fe
der al do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

J oaé Ubirajara Lopes de Souza 
Sec. de Seg. Pública 

(P) n.• 10G7 ele 23 de outubro de 1974 

O <3overnador do Território Fede ral do Amapá, no 
use das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. Jl! - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, allnea «a •, da Lei ng J 711 , de 28 de out ubro de 
1952, J osemtr Mendes d e ililuza , do Bargo isolado de pr o
vimento em comissão símbolo 5-C. de Assessor Espeoial 
de Segurança e Informações, do Quadro de Funcionár loa 
do Governo deste Território, a partir de 22 de outubro do 
corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogada• as d isposições em contráritt. 

Palácio do Setentriêo, em Macap! , 23 de out ubro de 
1974, Sll.o da República e 32.0 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n! 1068 de 23 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e te ndo 
e m vis ta o que consta do Processo n 2 2249/74·SA:r., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar José Otávio Maia, ocupante do 
carao de Almoxarife, nlvel 16·B, do Quadro de Funcioná
rios do Governo deste Territórie, lotado na Secretaria de 
A!iminlltratão e Finançaa, para viajar da sede de suas 
at ribuições - Macapá -, até a cidade de São Paulo, a 
fim de tratar as1nmto1 do Interesse da Administração 

1 amapaense. no prazo de trinta e cinco 135) dias. 

Art . 2.0 - Revogadas as d isposições f!m cor trt. Jio. 

Palácio do SetentrHio, em Macapn , 23 de outubro de 
1974, 85.0 da RPpú blica e 32.0 da criação do Terr itório Fe
de ra l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P ) nº 1070 de a3 de outubro de 1974 

O Gove rnador do Território Federal do Arr apá, no 
uso da!! atribuições que lhe são confer idas em Lei. 

RESOLVE: 

Art . 1.0 - Designar João Francisco Cnrdo~o Neto, 
ocupante do cargo de Guar da Territoria l, nlvel 8-A, do 
Quadro de Funcionários do Governo deste Território, lotado 
no Gabinete do Governador , para exercer ioterlm·mente o 
cargo Isolado de provimento em comissão, slmbolo 5·C. d e 
Assessor Especi~l de Segurança e Informa ções, do Quaaro 
actm~ r eferido, a partir de 22 de outubro do corrente ano. 

Art. 2º Revogada~ as disposições em cont rá rio. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 23 de outubro de 
1974, 85.0 da Re pública e 322 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henntng 
Governa dor 

Prefeitura Municipal de Macapá. 
Lei NQ 025/74-GAB-PMM, dt lli ou,ubro de 1974 

A u torlza o Chefe do Executivo a C'ontra1a r com 
o Ba nco fia Amazônia S /A (BASA ), operaçio 
de créd ito até a importância de Cr$ 1.500,000,00 
(Hum Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros) Q dá 
outras providência s. 

O Prefeito Municipal de Macapá, Território Fe~ eral 
da Amapá. 

F8ço saber qu e a Câ mara Municipal aprovou e e u 
senc!Qno e promulgo a seguil'lte Lei, na f~rma do qi.Hi 
d ispõe o artigo 54, Item V. combinado com o artigo 58, do 
Decreto-Lei n2 411 , dfl 8 de janeiro de 1.969. 

Art. 111 - Fica o Chefe do Executivo autor izado a 
contratar com o Banco da Ama zônia S/ A (BAS Al, opera
ção de crédito até o valor de 1.500,000,00 (hum mlJ,.hão e 
quiAheotos mil cruzelrGi s), por prazo não sup eri( r a 15 
(qutnzc) meses, juros não superklres a l o% (dez por cento) 
ao a no, correção monetária e demais condições estabeleci
das pelo BASA. 

§ Único - A eornção monetária será a mesma utili
zada para aa Obrigações Reaju11táveis do Tesouro Nacional 
(ORTN), se 011tros critérios não forem fixados pelas 
Autoridades Monetárias do Pa ís. 

Art. 29 - Os recun os or lundos da ope raçl:o de crédito 
a que u refer <! o art. 1.0 se rão a13Jicados nn nquisição de Má
ouklas, Motores, Aparelhos e veiculas de Treçlio MecânicA. 
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As Repartições Públicas 1 E X p E D I E N T E I As Repartições Públlctla 
fwrnerrats devello remet•r 1 cingir-sttê'o às assinatura o 
• tXf'edlente deatinado à pu- 1 anuais re novadas até 23 de 
blicaçh ne11te m ARIO OFI- l 1MPRENSA OFICIAL fevereiro de cada ago ~ às 
CU.L diàriameilte, até às ,. • •• • • * ,. . iniQiadas, em qualquer épooa 
lll·80 horas, exceto nos sába- DIRETOR peiOii ó rgllos oompeten.l,çs. 
tl&l qoaD~O dever!io fezê-lo ( 'Q"' / Q.'' (/e ' An d? a de 1 A fiin de po111ibllilar a 
até às 11:80 hMas. , ~ n 1-ontes remessa de valores aoompa-

As reclalflaqões perbnl?na • • • • • • • • Dbndos de eselareoiruentes 
tes à maté ria retr1 1.151da nos DIÁRJ O OFICIAL · quanto à sua &\'lica,llb, soli-
•'l\1101 de erros 00 emissêes, lm(1fCt so nas OL\!inab d11 lmP.renet. Of icial olla.mos usem os in teres~ado s 
aeverllo ser formuladas por MACAPA - 'l'. f . AJ\1 APÁ ! prelereneia lmnttJ Gbeque IH' 
~11erito . à SeQEi o l e Reda~ão, .. • • · • • • ' vale postal. 
lias 9 às l!tiltl horas. no má- A S S I N A T U R A S Os @Uplt mentús à1 t:dl-
xim o até í 2 h o r a s :q; (,& a Anual . Cr$ 25,00 ! (,'Õt' B à o& órglos oficiais só 
l'lalda <l os érglios oficiais. Semestral. 12,50 i se fo rneeerilo aos assin&r l h~ll 

Os orlgimtls deverão ur , que as I!OJfcf t11 rem no ato da 
rtatllografAd•s e autenticados. Trimestral 6,25 I assinatura. 
rassHJvadas, por querr. de di- Número avu1so. « 0.30 o runcionntJO pú bl!co re-
· •ltl) "'atõurns e emend as. • .. ~ •. • • • .. • • . • . _ . 

1 dl' ral. tel'A um deecon to li t 
<>XCetueda~< a~ para 0 ex-, B~~SlLIA --: f:~te Drarro Oficial .e PncC'ntrao9 pn. a .e1tu- jJO%. 1.-'&ra fazer j us a t·ote 

lerlor, que f'er 1i r• ~ r n p r c ra ~alã o :r\ a c)()nal e InternaciOna l ~~ Impre nsa. da 1 de sconto, dL verá provar os ta 
anuais llB as~ina!ura t> pudt' r- CO?P.ER PRFSS , .no ~Bra~flia Impe:Jal Hc_t~- 1 C('lndiçã o no fit o da B. ll t>ina tura 
se·li.o tom H, l m qua lque r P1na ~~crl'llar ao~ assman- J Alii?lct.e evrtar FOluç!o 

1 época por Fei• n;1 1 N ou um tes t1 venhcaçâo do pra zo de dr cont1J. tndade no recebr- O cus to tl c cada f' Xt m p hH 

1180. ' validade ae su ail I' Hinaturai, mento d'o~ jor •·rus , tl E' v e JD a t ra ~ud o do~ 0rgih>l:i nf i
nu parte FUpl'finr do cnderé- 08 at~&ina iiles providenciar a 1 cialts sera , na vl'nda av ulso 
ço vfl o impusos o número respt. diva renovação com 

1 

acrMfocida de L'r$ 0,01 ~e da 
fio tallío Ot· registro c n· êE e anteced6ncia míninu:< ele trin- mPsmo ano, e de Cr~ :'.00 

A• lllllllnohua11 vencidas 
oeierlo ser I!UBpPn sllS sen, 
nlao prévio. o an o e m que fiiJ dar ' · ta (30) diiiR. po r ano deeorriclo. 

- ------------- ----- ----- --- ----- --· -----
Art. 3º - Em garantia do finnnciame nto, o Município 

cederá, ao Banco da Ama7ôn ia S.A .. parcelas das quotas do 
Fundo de Participa ção dos Municípios - F .P .M., as quais 
ficarão vinculadas à operação de crédito em monta ntes 
mensa l~ necessários par a a morti za r a s presta ções do prin
oipal e os acessórios da dívida. 

Art. 4Q - Na proposta or çament nr ia de 1.975, devera 
ser consignada verbas próprias para a amort ização das 
prestações do principal e pagamento dos acessórios e outras 
despesas flecorre nte1 da execução do pro jeto. 

Art. 52 - Fica o Baneo da Amazônia S/ A lBASA) 
na condição de mandatá rio, autorizado a r ece b e r , 
nas fontes pagadoras competentes, os recursos vinculados 
na fGrma do artigo 3.0 desta Lei, podendo utilizar esses 
recursos ao p:agamento do que lhe for dev ido por força dfl 
contrato de empréstimo de que trato o a rt. 1.0

• 

Art. 6.o - Esta Lei e ntrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

1974. 
Palácio 31 de Março, em Ma oapá, 15 de outubro de 

Dr . Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municfp&l de Macapá 

Clodooldo Carvalho do Nasclmttnto 
Diretor do Dept. de Administração 

Convênio 
Convênio de compromisso e de legação de atri
bulgões, entre @ Governo do Território Feseral 
do Amapá e a Prefeitura Municipsl de Amapá 
na forma abaixo: 

I. P artes Convencionadas: - O Gov erno do Territó
rio Federal do Am:ap2 , etravés de seu Governador, Senhor 
Arthur Azevedo Henning, daqui por diant e clenomlnado 
GTF A e a Prefeitura Municipal de A mapa, ri aqui por dian
te denominada PMA, representada por seu Pre feito, Senhor 
Leonel Nascimento, rt>solvem e reciprocamente se obrigam 
a eumprlr as cláusulas abaixo estipuladas: 

2. Local e datl\: ·- Lavr ado e assinado nesta cidade 
em uma das salas do prédjo onde funciona o Gabinete do 
Governador, aos dezeito dias do mês de outubro de hum 
mil novecentos e setenta e quatro. 

3. Objeto do Convênio: O GTF A, eoncede à PMA a 
delegação de atribuições e recursos, para a execução dos 
serviços de construção da Unidade Administrativa da Se
cretaria de Economia, Agricultura e Colonização (SEAC) da 
cidade de Amapá , no prazo de cento e clnquenta (150) d ias 
corridos, obedecendo rigorosamente, ao pr~jeto e especifi
cações fornecidas pela Secretaria de Obras Públlc&i (SOP), 
não se admitindo, e m hipótese alguma, qualquer a lteração 
sem prévia autorizaç!io daquela Secretaria; 

4. Fun damento legal do convênio: - O presente cnn· 
vê nia foi lavrado tendo por funda mento o par ágrafo 52 do 
artigo 10. do Decret.o-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

§ . Execução: - A execução dos trabalhos caberá a 
PMA, e obedece rá ao pr ojeto fornecidc pela Secr etaria d e 
Obras P úblicas; 

6. Dotação: - A despesa decorrente da realização do s 
ser viços, orçada no valor g lobal de cento e setenta mil e 
t rt>zentos cruseiros (Cr$ 170.;i00,00), correrá oitenta mil e 
trezentos cr uzeiros 1 Cr$ 80 300,00) por conta das dota ções do 
Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federnl e 
lif os Territórios, Progra ma Agropecuária - Desenvelvimen
to do S~tor Agropecuá rio, Elemento de Despesa 4.1.1.0 -
Obras Públicas - Empenho n.U 3.800/74-SAF e Noventa 
mil cruzeiros (Cr $ 90.000,00) à ::anta dos recursos do cxer
c!clo de 1975; 

7. Despesas: - Todas as despesas efetuadas para os 
s erviço ~ correrão por conta da PMA. 

8. Fiscalização: - O GTFA fiscalizará, atr:avés da 
SO P , a execução dos trabalhos e a qualquer tempo, poderá 
determinar Inspeção técniea, Independente s das fiscal izações 
perma nentes; 

9. Requisição de Numerário e Entrega de R~cursos : -
As r eq uisições de numerár ios serão encaminhadas à Secre
taria de Obras P úblicas e a entre ga dos recursos será 
f~lta pela Secreta ria de Admjnis tração e Finanças do 
GTFA; 

10. A PMA prestara contas dos recursos r ecebidos a 
Secretaria de Adnlin is tração e F inanças do GTI"'A, após 
trinta (30) dias lmprorrogav elmente , da efetivação da des
pesa corresponde nte ao recurso previsto na l ~ parcela , na 
ordem de Cr$ 80.3Gú,OO (oite nta mil e trezen tos cruzeiros), 
bem como da 2•. no va lor de Cr$ 90.000,00 (noventa mil 
cruzeiros ). median te apresentaçã o de documeatos basta ntes 

' e comprobatóri os, da s despesas efetua das; 

11. Vigência: - O presente aor.J vênio passa rá a ter 
validade após sua publicação no Diá rio Oficial do Governo 
do Territór io Federal d o Amapá e vigor ará até ao fim do 
prazo de conclusão dos se rv iços estipulados na cláusula 3 ~ 

deste convênio; 

12. R esci são: - O não cumprimento das 
definidas !} este instrumetno, Implicará em sua 
consequente rescisão, por qua lquer das partes 
nadas. 

obrigações 
de núncia e 
convencia-

E , por estare m assim de :::cordo, assinam o present e 
convê nio em seis (6) v ia s de Igual teor, os representantes 
do GTF A e PMA, com as testemunhas abaixo: 

Macapá, 18 de out ubro de 1974. 

Arthur Azevedo Herming 
Governador 

Leoniil Nascimento 
Pr&feito Municipal à e Amapá 

Teitemunhas: Ilegíveis 
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Central Açucareira do Amapá S.A 
Ata da Assembléia Geral E'Xtraordinária da « Centr~ l 
Aqucareir.a do .A.mrpá S.A. », realizada no dia 16 de 

agosto de 1974. 

Aos dezesseis d ~as do mês de agosto c.it mil no
vecentos e setenta t quatro, às or ze hora::. na sede 
social, na Avenida I raC'tm ~ Carvão NunF s n~ 196, 
nesta cidade de MaLapá, T<:nitório Feder ai do A~~
pá, reuniram-se em assembléia ge rai :xt~aordma
ria e em pnime1ra conv :1cação, os acwmstas da 
«Central Açu r.areira do Ambp~ ~.A . » (C. G. C. 
05.969.613), represt>n tando mais de . dois t erços do 
capital social com direito a \;vt o. co nforme se V t- 

rificon dA s assinatu r.as e registro.;; constor-t es do 
livro próprio. Consoante a disp( si ção est a ~ut.: ril:l, 
assumiu a presidênc ia da r t uniâfl o Dire tor-Supe
rintendente . Antonio Evaldo l:1ajosa de Andrade. 
que decla rou abt':I tns os trabalhos e convi<'iou ~ .mim 
Herro tlino Herbster Gusmão, pe ra secretana -los. 
Constnuída assim a mesa, o sr presidente de<tarou 
que; n?s termos do edital de co~v.o~ação publica
do no «Di'! rio Oficia\» do Ter;nt'Ono Federal do 
Amapá dos dias 29 E: 30 de julho e 1.0 de agosto 
de 1974 e no «Novo Ama pá » dos dias 3 e 10 de 
agosto de 1974, deve riam os tr-abalhos obedecer à 
seguinte ordem do dia: a) Deliberação. sobre a Pro
posta da Diretoria , com parece r favo~avel d~ Ccm
selho Fisca l, de aum <' nto doo cap1tal social de 
Cr$ 828.ooo.oo para Cr$ 1.348.942,oo, mediante in
corporação de cri>ditos, com a conseqüente altera
ção do artigo 5.0 do estatuto socia~ ; b) As~ untos 
gerais. De terminou o sr. presidente, a seguir, qu.e 
se procedesse à lei tu ; a da refe rida Broposta da DI
retoria , b c:m como do respectivo P arece r do Con
selho Fiscal, documentos estes do seguinte t eor: 
«Proposta da Diretoria- Senhores Actonistas: T t n
do em vista o interesse da Sociedade. vimos 
profX>r a V. Sas. o aumento do ~apitai ~o
cia.l de Cr$ 828.ooo,oo (oitocentos e vinte e mto 
mil cruzeiros) para Cr$ l.348.942,oo (hum mi
lhão, tJrezentos e quarenta e oito mil , nove
centos e q uarenta e dois cruzeiros), medümte 
a emissão de 520.942 (quinhentos e v in te 
mil , novecentos e quarenta e rluas) novas ações 
ordinárias, do valor nom~nal d~ Cr$ 1,00 (hum 
cruzeiro) cada uma., perfazendo um total de 
Cr$ 520.942 ,00 (quinhentos e vinte mil, novecento5 
e quarenta e dois cr-uzeiros), ações essas a serem 
subscritas e integralizadas, na sua totalidade, pela 
Companhia UsiA'a de Outeiro com sede no 16º 
Distrito do Município de Oampos, Estado do Rio 
de Janeiro, inscrita no C.G.C. sob o n.0 28.892.842/ 
000 1 mediante a capitalização de créditos de que 
é titular contra a Sociedade, total·izando a referida 
quantia de Cr$ 520.942,00 (quinhentos e vinte mil, 
novecentos e quarenta e dois cruz~iros). Aprovada 
nossa proposiÇlão, deverá ser modificada a 11edação 
do «caput» do actigo 5.0 do Estatuto Social, man
tidos inalterados os seus quatro parágrafos, passen
do a mesma a ser a sP.guinte: «Artigo 5º ·- O ca
pital social é de Cr$ 1.348.942,00 (hum milhão, 
trezen~s e quarenta e oito mil 'novecentos e qua
renta e dois cruzeiros), totalmente integralizado e 
dividido em 948.942 (novecentas e quarenta e oito 
mil , novecentas e quarenta e duas) ações ordiná
rias e 400.000 (quatrocentas mi'l) ações preferen
ciais, do valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) 
cada uma». - Macapá, 23 de julho de 1974. (aa) 
Antonio Ev.aldo Inojosa de Andrade-HermE'Jino 
Herbster G usmã o.>> - «Parl!cer do Conselho Fiscal 
- Os abaixo assinados, men. bros do conselho Fis
cal da Central Açurareira do Amapá S.A., tendo 

ex~minado proposta da Diretoria, desta data, de 
aumento do capita l social de Cr$ 828.000,00 paoa 
Cr$ 1.348.942,0Ü, mediante a emis~ão de 520.942 
novas sçõt•s ordinárias, do valor no~mal d~ Cr$ 1,00 
cada uma a serem subscritas e tntegrehzadas, no 
c. to, pela Companhia U~si.na do Ou~~iro, mediant~ 
a comptnsação de cred1t<>s _ especJficos de que e 
ti tu lar cont ra a Soc iedade, sao rie parecer que a 
mesma atende aos interf' sses da empresa, merecen
do , portanto a aprovação dos senhores acionis.ta_s. 
Maca pá, 23 de jul.ho de 1974. (aa) Walte r Lucw 
Figueiredo da Silva, Wilson ~ugusto Mendes -
Corintho da Co~ta e Silva.» - Fmda a lt-Jtura, o S r. 
Presidente colorou em disc ussão a proposta da Dite
toria, tendo a me~ma sido,em seguida , apr:ovada por 
unanimidade de votos. abstendo-se de vot ar cs lega l
mente impedkios, Pediu a pr.4avra , ent_ão, o r: prese.n
tante da Companhia Usi•a do Out e1ro, qu~· confn
mou sH do interesse da rdt rida empresa ~ubscre
ver a totalidade das !)20.94l novas açõec;, pelo va 
lor global de Cr9520.r42,00, mt diante a u t·il_ização 
dos oréditos de que era titular eontr a a sfiCiedadc: 
emitente, os quah totaliza vam a referida quantia 
de Cr$520.942 ,00. A segu ir mediante assin:; tura do 
;espectivo boletim de subsct,ição, a Gompar1hia Usi
na do Outeiro , por seu rl.'presentante, subscrev t-- u 
as novas 520.!:J4 2 ações ordinárias , p -lo cit!:ldo valDr 
de Cr$ 520.942,00. dando quitação a sociedaJe do!' 
créditos que somavam igua l valor e que at!._ en tão 
possuía contra a mesma. Declarou o Sr. President: , a 
seguir que se achava efetivado o aumento do cap1ta l 
social para Cr$ l.34H 942,00 e a lter:ado o «cqmt>~ do 
artigo 5º do estatuto Sooial, tudo de ct, nf, 1 rmi~a
de com a Proposta dl:l Diretovia acima transcnta. 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos ç;elo tempo necessá rio à lavratura desta 
ata no livro próprio, sob meu ditado, a qual, a se
guir lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes. Maoapá, 16 de agosto de 1974: (aa) An
ton_io Eva~do Inojosa de Andrade, Presidente -
Hermelino Herbster Gusmão, Secretário - Oopram 
Empreendimentos e participações Ltda., Hermelino 
Her;bster Gusmão - Antonio Evaldo Inojosa de 
Andra.de - Gildo lnojosa de Andrade - Homero 
Inojosa d ~ Andrade - P.p . de Aug usto Trajano de 
Azevedo Antunes, Copram Empreendimentos e Par
ticipações Lt da,. Hermelino Herbstev Gusmão - · 
Herrnelino He rbste1 Gusmão - Companhi'n Usina
do Outeiro. Antonio Evaldo Inojosa de Andrade, 
Gestão Wagner. Confe re com o original, lavrado 
no livro próprio. 

Hermelino Herbster Gusmão 
Secretário 

Junta Comercial do. Território F . Amapá 

Este( s) Ata de Assembléia Geral Extraordiná
ria . Em 05 vias foi(ram) apresertt ado(s) no dia 16 
de setembro de 1974 e mandado arquivar por Des
pacho da Ju~ta de 17 de outubro de 1974 conten
do 03 folhas de n º 01 a 03 que vã<!> por mim ru
b rü:ada!: oom o apelido OLFilho de que faço uso. 
Tomcu na ordem de a rquivamento n. 0 0620. E para 
constar Eu Ost:iano Leite Flilho, Primeiro Oficial. 
fiz a presente nota. Junta Comercial do Território 
F. Amapá, Macapá 17 de outubro de 1974. 

Benjamim Almeida Soares 
Secretário Gerat 
CPF-003896762 
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A 'mapá-«JUCAP» 
(Continuação do número anterior) 

N.0 do Processo N.0 do Arquiv11mento 

399/ 74 - E . Rosário 385/74 
Sede: Av. Vi1a Nova . 23 - Elesbão 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: M.ercearia 

400J'I4 - L. P. Souza 386/74 
Sede: VIla de Ferreira Gomes, s/n 
Capi tal: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Merce&rla 

403/'14 - E. V. Rocha 3R7/74 
~ede: Rua Gene ral Rondon. 2.895 - Trem 
Capital: Cr$ l o.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

405/74 - A. Acilcio Moreira il88/74 
Sede: Vila de Porto Grande 
Capital: Cr$ 6.ooo,oo 
Objetivo: Bar e Mercearia 

406/74 - J . T . Bastos 389/74 
Sede: Vila de Porto Grande 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Bar e Mercear ia 

408/74 - L. J. Moreira 3~0/74 
Sede: Rua General Rondon, 635 
Capital : Cr$ 3.ooo,oo 
Objetivo: Comércio va rejista rle r>rodutos 
não especificados ou não clossificados 

413/74 ·- O. Nunes J92/74 
Sede: Rua Odilardo Silva, 3.380 
Capital: Cr$ 2.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

414/74 - M. Q. da Silva 393/74 
Sede: Rua Hlldemar Mala, 2.851 
Capital: Cr$ 4.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

415!74 - E. M . Pacheco 394/74 
Sede: Av. Fellciano Coêlho, 454 
Capital: Cr$ 2.oao.oo 
Objetl v~: Comércio varejista d(! p rodutos 
não especUicadoe 

416/74 - João Barbosa 395/74 
Sede: Av. Henrique Galúclo 1.668 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Estlvas e aereafs 

417/74 - Helena Aben-Athar Bemerguy 396/74 
Sede: Av. Ernestlno Borges, 209 
Capita l: Cr$ 75.ooo,oo 
Objetivo: Táxis, S~guros e Loterias 

418/74 - J . E. da Silva 397/74 
S ede: Porto de Santana, s/ n 
Capital: Cr$ 3.ooo,eo 
Objetivo: Comércio de artigos domésticos 

323/74 - J . Pantaleão da Silva 399/74 
Sede: Rua Odilardo Silva, 2.835 
Capital: C11! !í .ooo,oe 
Objetivo: Mereearla, Armazém, e Padnia 

407/74 - R. C. da SI! v a 
Sede: Rua Sio José, 2.466 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetiv o: Joalheria 

409/74 - Luiz Lobato Jardim 
Stode: Rua Jovino Dlnoá, 3.o6o 
Capital: Cr$ 2.ooo,oe 
Objetivo: Betequlm 

421/74 - J .N. Aula 
Sede: Rua Paral'lá, 985 
Capita l: Cr$ 2.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

422/74 - J. S ilva 
Sede: Vila Maia - San~ana 
<:.:apitai: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

40 1/74 

402/74 

404/74 

405/74 

N.0 do Processo N2 do Arquivamento 

425174 - Sear es Comércio e Representações 408/74 
Sede: Av. Mendonça Júnior , 42 
Capital: Cr $ lo.ooo,oo 
Objetivo: Vf'nda e conre'!tos de materiais 
elétricos 

4281 74 - J. Moraes 411 /74 
Sede: Av. Profa. Cora de Carvalho. 
1.998 - CEA 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: MercParia 

430/74 - E.B. da Costa 413174 
Sede: Vila Maia - Santana 
Capital: l:r$ 25.ooo,oo 
Objetivo: Comércio van :jlsta de carnes e 
peixes 

458/74 - O.V. Machado 418/74 
Sede: Av. P ará, 448 
Capita l: Cr$ 2.ooo ,oo 
Objetivo: Botequim 

459/74 - Antonio Per eira da Rorha 4HJ/74 
Sede: Porto de Santana , s/ n 
Capita l: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objet ivo: Comércio atacadista d e mate rial 
de cons truções. 

464/74 - R.B. Coimbra 446/74 
Sede: Av. J ovino Dinoá, 281 
Capit al: Cr$ 3.oou,oo 

· Objetivo: Bar e botequim 

466/74 - F. Ribeiro 448!74 
Sede: Av. Pedro Lazor ino, 279 
Capital: Cr$ io.ooo,oo 
Objet ivo: Mercearia , armazé m e padaria 

457/74 - Joana dos Santos 449/7~ 
Sede: Rua Santos Dumont, 1.179 
Capital: Cr$ 4.ooo,oo 
ObjEti vo: Mercear ia 

473/74 - W.A. de Souza 4~5/74 
Sede: Rua Hamilton Silva, 2.111l - Trem 
Capita l: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Mercearia 

474/74 - E.S. Mol'eira 456/ 74 
Sede: Area Comercia l - Santana 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo 
Objetivo: Bar e Mercearia 

477/ 74 - Hilder Rocha de Oliveira 458/74 
Sede: Vila Maia, s, n - Santana 
Capital: Cr$ 7o.ooo,oo 
Objetivo: Vepà as de combustíveis e lubnl
ficante s e deriVados do petróleo 

479J74 - J. S. Batista 4!i9/74 
Sede: Rua Od!lardo Silva, 3.1157 
Capital: Cr$ :i.ooo,oo 
Objetivo: Padaria 

4110/74 - F. C. Almeida 460/74 

485/74 

497/74 

488/74 

494/74 

Sede: Av. Pe dro La:z:arino, 516 
Capital: Cr$ 2o.ooo,oo 
Objetivo: Empreiterios e locadores de 
mão-de-obra 

- Oliveira e Representaçõei 
Sede: Av. Raimundo AlvarE:!s da Costa, 341 
Capttal: Cr$ S.ooo,oo 
Objetivo: Livraria e papela ria em geral 

·- A. Vasconcelos 
Sede: Rue Santos Dumont, 670 - CEA 
Capitr~ l : Cr$ 5.000,00 
Objetivo: Mercearia 

- O. Oliveira Santos 
Sede: Rua Honórlo Silva, sfn 
Capit al: Cr$ 1!.000,00 
Objetivo: Mercearia 

- .A. F. Duarte 
Sede: Av. Tupe, 552 - Beiro! 
Capital: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetiv0: Construção civil 

464 /74 

465/74 

467/74 

468/74 

(Continua no pr óximo número) 


	

