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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
tPJ n.0 1086 de 25 de outul:ro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso da~ atribuições que lhe são c<mferidas em Lei, e 

CONSIDERANDO 

- que, mensalmente, em Brasília, sob a coordenação 
do Comando Militar do Planalto, procede·se a substituição 
da Bandeira Nacional, hasteada na Praça dos Três Poderes; 

- que, em c.:ada uma dessas oportunidades, homeml
geia-se uma Unidade da Federa~ão, através da sua escolha 
para patr6cinar essa €erimônla clvica; 

-- que, a exemplo de outros Estados e Territórios , o 
Amapá foJ escolhido para patrocinar a cerimônia do próxi
mo dia 1 ,o de dezembro do ano em curso, cportunldade 
que se apresenta das mais auspiciosas para que possamos 
melhor divulgar esta Unidade, mostrando a sua cultura po
pular, as suas riquezas e as suas metas de desenvolvimento. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar uma comlssãQ cGmposta dos 
Senhores: Doutor Fernando Luiz Ramos Dias, Secretário de 
Obras Públicas; Doutor Mauro Cunha Campos de Moraes e 
Castro, Representante do Governo do Amapá ~m Brasília 
- DF; Professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, 
Secretário de Educação e Cultura; Economista Walter Silva 
Pncheco, Asses&or Técnico; Senhor ArtGsto Car doso Paes, 
Chefe da A~sesso ria de Relações Públicas do Gabinete do 
Gover·nador e do Sociólogo Albert(.l de Andrade Uohoa, Di
r etor da Divisão de Geografia e Estati!ltica, todos do Qua
d1·o de Funciuflárlos da Administração amapaense, para sob 
a presidência do primeiro, elaborar e eoordenar o programa 
da solenidade de substituição da Bandeira Nacional, no 
mastro da Praça dos Três Poderes, em Brasília - DF, nG 
dia I º de dezembro du corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogaàas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de outubro de 
1974, 85.0 da Repúbllca e 32º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevt>do Henning 
Governa dor 

(P) n º 1087 de 25 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são confeFidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar José Verísstm o Tavares, Conta
dor, ocupante da função de Prefessvr do Ensino Secundário, 
Nazaré Tavares da Costa, Técnica em Contabilidade, ocu
pante da função de Assessora de Administr1:1ção, ambes da 
Tabela de Pessoal Especialis'a Temporário, e Carlo,; Fu
kuoka, Técnico em Contabilidade, nive l 13-A, do Qua<liro 
de Funcionários do Governo deste Território, todos lotados 
na Secretaria de AdminJstra!;ão e Finanoas, par a sob a pr~
~idênela do primeiro, no prazo de quinze (15} dias, consti
tulrern a Comi ssão inaumblda de assessor ar a Prefei~ura 
do Munlcfplo de Oiapoque na preparação das contas relati
vas à gestão do PTefeite FrMncisco Guilherme Pimenta, no 
correRte exercício. 

Art 1.0 
- Revogada• u dlsposltõu em contrã~io. 

Palácle do SetentriAo, em Macapá, 25 de outubro de 
1974, 852 da Rtpública e 32º da Criação do Território Fede
nl ea Amapá. 

Ar~hur Azeve<io HeRAilli 
Governador 

Ministério de Educação e Cultura 

M ovimenlo Brasileiro de Alfabet'izrt{~âo 

Fundação MOBRAL 

Coordenação Territorial do Amapá 

Tomada de Preços nº 001 / 74 

Faço público que no dia 14/11/ 74 entrE· 9 e 10 
horas na sede desta Coordenação, à Av. P residen
te Vargas 166, em Macapá/Amapá, serão recebidas 
propostas para fornecimento de barcos e motores. 
O Edital, assim como qualquer informsção poderá 
ser solicitada a esta Coordenação no endereço su
pr.a-citado. 

Macapá, 30 de outubro de 1974. 

Latife Sales 
Presiden te\ da Comissão Especial de Licitação 

Secretaria de Economia, agricultra e 
Colonização 

Portaria (N) N.0 173/74 - SEAC 
O Secretário de Economia, Agricultura e Coloniza§ão 

do Governo do Território Federal do Amapá, no uso legal 
de suas atribuições, 

RESOLVE: 
Atribuir à Divisão de Indústria e comércio (DICOM). 

a guarda e r esponsabilidade dos bens móveis e lmóves 
existentes no prédio da extinta Olaria Territorial do Governo. 

2. A DICOM deve providenciar, com a máxima 
urgência, em conjunto com o Setor de Patrimônio, a confe
rênela e arrolamento dos materiais existentes naquele pró
prio da Admlnl&tração P ública, até a presente data , os qua is 
fi oaráo sob sua carga até ulterior deliberação. 

3. Deverá ser designado um servidor lotado na DICOM 
para assumir a responsabilidade dPI'eta do acervo da Olaria 
Territorial, o qual Implicitamente ficará incumbido do es·
quema dos trabalhos de fisoel ização e vigilância desse órgão. 

4. De-se ciência, cumpra· se e registre-ee. 
Gabi nete do Secr etário dE' Economia, Agricultura e 

Colonização, em Maoapá (AP). 17 de outubro de 1.974. 
Engq Agr2 Joaquim Matias Da Rocha 

Resp. p/Exp. da SEAC 

Prefeitura Municipal de Ma capá 
Comissão Permanente de Licitações 

Llcitaçio Pública 

A VISO 

Avisamos a os enteressados na Tomada de P r li!ços 
números Oil e 09/74-CPL, nas praças de São Paulo, Belém 
e Maeapá qwe as mesmas serão abertas no vindt'uro dia 1>5 
(elnao) de n9vembro de 1974. · 

Esclarecemos, outrossim que (jermanecem inalteradas 
todu as demais condições estipuladas nos Editais q ue or i
ginar am as Tomadas de Preços acima referiGias. 

Macapá, 29 de !lutubro de 1974. 

Econ! Newton Doui las Barai a dos Santos 
Prnidente da Com. P erm. de Licitações 
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DIRETOR 
(aTlas de Andrade J-onles 

I .'\s R~urli!;ões Públiml& 
c lngir -!!PI!.u às al9ioaturas 

· all.ual& renoT~tdas até 23 de 
fevereiro de cada ano ~ à9 
iuicladas, em qualquer 6po08 
pel!li órgllos eompeter~s. 

1 A fim de poteibfffia.r a 

As rocla.na~es pertirum~ 
tes à matéria retriiJuida nos 
"ll.coe de erros r.\l omiH1lles, 
rteverão ser formuladas por 
'<~i8t'ito . à Seçl\ o tle Hedação, 
l'lu 9 às t:uo boras. no má
xiruo até 72 h tl r a s s~ü a 
lildda el os órgãos oficiais. 

reme11sa de vDlores acompa-
• • •" • • • • · ahados de esclareeióientoe 

DIÁRJO OFICIAL I quanto à aua a~Ucaqllo, Goli-
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,.. ... . . .. " . I vale postal. 

A S S I N A T U H A S ·
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Semestra l. 12,5Ci 1 se forneGerft o uos a ssinar: te~ 
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rlatllogrnf11 d0s e autenticados, 
1essúlvadns, por quem de di· 
· OI!it o ~atwres e emcmlas. 

que as eolicitnrem no ato da 
Trim estral 6,25 t:tss inallua. 
Número avulso. « 0.30 O funcionano ptíblico te-

1 
."' ... "' • • ~"' • . . dera!. terá um debconto df 

0xcetuedaR as para(\ ex
terior, qu e f:crí.ic · ~ e n p r e 
un1ais as ss&iuaturns IWdN
se•ão tomn, em qualquer 
épacu, par !'ti~' mv, t'~' ou um 
a ao. 

• BRAS L~A ~ E~te D1ár10 Oficial _e {-ncc•ntrads p<1ra •e ttu- lO%. f'ara fazt> r jus 11 ls te 
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_ COOl EH PRESS, nu «HrasJlia lmpenal R?_tel•_· ___ _ eondição 0 0 >ttu 08 assinatura 
Para l'tH!ilHar aos nssinan- J A Im1 dt> evitar t.0luçlo 

A• &Ksinaturas vencidas 
noderâo ser suspemlls sen, 
niae prévio. 

tes a verHicação do prezo de de coDtinuidade no recebi- O cu sto de cada eNtmplnr 
vali óade de suas Hsin&turas, meRto d'os jo1 r ais. de vem 1 at1·usado rlo!! órgã''~' ••fi
na parte ~uperinr do epderê- os a!'sinagtes pl'ovideuciar a i cin!b serd, nu veuda avrlao 
ço ví.o impresos o número respc-diva renovação eom I acret<cid a de t r$ 0,01 se da 
tio talão t!t• registro 1, n.ês 6 antt>cedê'ncia mínim11 d(' trin- mesmo ano, e de Cr!S 1.00 
o an o f'D l que l'indar •. lll (30) dlflll. por ano decorrido. 

Termo dê C onvênio que aelebram o Go
verno do Território Federal do Amapá e 
a Prdeiiura Municipal de Maca pá, obje
tivand o o melhonamento urbanístico de 
área localizada na Vila Moia, para rece
ber a população d eslocada da zona por
tuária, bem como a construçã'O do cemi
té rio . 

Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 1974 
(hum mil novecentos e setenta e quatro), no Palá
cio do Setentrião, pr-esentes o Governo do Territó
rio Fede ral do Amapá, d0rava nte denominado 
GTFA, representado pe!o Excelentíssimo Senh or Go
vernador Arthur. Azevedo Hen nin g, nos termos do 
a rt. 19, itens Ill e XVII do Decreto-Lei 411, de 8 
de j aneiro de 1969, e a Prefeitura Municipal de 
Macapá, d &qui por diante denominada PMM, r e
presentada pelo Excelentissimo SE:nhor Prefeito 
Cleiton Figueiredo de Azevedo, têm como certo e 
aj ustado o pres~nte Convênio, consoante as cláu
sula e condições seguintes; 

Objeto do Convênio 

Clá usula Primeira - Objetiva o pres~nte Con
vênPü o m elhoramento de á rea localizada na Vila 
Maia, para receber a população deslocada da zona 
portuária , bem como a construção do cemitério. . 

Execuçã•o 

Cláusula Segunda - A execução dos sePviços 
estipulados na CJá usula anterior c~berá à PMM, e 
obedecerá ao plano de aplicação anexo, devidamen
te a provad0 pelo GTFA. 

Dotação 

Clá usula Terceira - A despesa para execu
ção do presente Convênio cor rerá por conta das 
dotaQões do Fundo de Participação d0 <> Estados, 
Distrito Federal e dos Territó rios. do elemento 
de d-espesa 4.1.2 O. AP-1106.105 - P rograma 
Habita9{io e P lanejamento Urbano - Serviços em 
Regime de Programaçã o Especial conforme empe
nho n º 3734/74. no valor de Cr$ 200.000,00 (Duzen 
tos mil cruzeiros) , que será transferido à P.M.M. 
após a publicação deste Convênio no D.O. do Go-

verno do Território Federal do Am apá. 

Despesa 

Cláusula quarta - Todas as despesas efetua 
das para execução dos serviços objeto des te Con
vênio correrão por cont a dos recursos previam ente 
consignados no orçamento do G.T.F.A. 

Entrega de Recursos 

Clá usula Quint a - A e ntrega d e rec ursos será 
feita à P .M.M. pela Secretaria de Administração e 
Finanças do G.T.F.A. 

Prestação de Contas 

Cláusula Sexta - A B.M.M. prestará contas 
dos Fecursos recebidos à Secretaria de .\dministra
ção e Finanças do G.T.F.A., mediante apresentação 
de documentos comprobatórios das d espesa s efetua
das até 31 de dezembro de 197 4. 

Vigência 

Cláusula Sétima - O presente Convênio vigo
rará a partir de sua publicação n o 0.0. do Gover
no do Te10ritório Federal do ll, m apá, até 31 de de
zembro de 1974. 

R escisão 

Cláusula Oitava - a inobservância de qual
quer cláusula, cor.dição ou obrigação do presente 
Convênio, bem como por moti vo de conveniência 
ou por acordo entre ss partes, provocará sua ime
diata rescisão, independente de notificação ou in
terpelação judicial. 

Foro 

Cláusula Nona - Fica eleito o foro da cidade 
de Macapá, eapital do Território Federal do Amapá, 
com exclusão de qualquer outt o, por mais privile
g iado que seja, para dirimêndia de qualquer dúvi
das oriundas deste Convênio. 

E , pa ra fi rm eza e vaHdade do que ficou esti
pulado, lavr:ou-se o presente termo que depois de 
lido e achado conforme foi assinado pelas partes 
con~enientes em 5 (cinco) vias de i.gu-.1 teor e for
m a, para o mesmo flm e na presença das teste
DlUFlhas abaixo arroladas. 
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Macapá, 15 de outubro de 1974. 
Arthur Azevedo Henning 

GovElrnador 
Cleiton Figueiredo de Azeved o 

Prefeito 
Diógenes Elesbão da Srlva 

Teste.munha 
João Sandim Gomes 

Testemunha 

Convênin 
Tt.-rmo de Convênio que celebram o Gove r
no do Tenitór,io Federal de Amapa e a Pn·
feitura Municipal de M:~capA, objetivando 
a pavimentação e asfaltamento de artérias 
da cidade de Macapá. 

Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 
1974 (hum mil novecentos e setenta e quatJro) no 
P al acio do Set entriào , presentes o Gover-no do Ter
rltório FedHal do Amapn, doravante denominadc 
G.T F.A , r epresentado pelo Excelentíssimo Senhor 
Governador Arthur Azevedo H enni ng, nos t ermos 
do artigo 18, itPns UI e XVII do Decreto-Lei 411, 
de 8 de janeiro de 1 f!69, e a Prefeitura Municipal 
d e Macapá, daqui por diante denominada P.M.M, 
representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Cleiton Figueiredo de Azevedo, tem como certo e 
ajustado o presente Convênio, consoante as cláusu
las e Qa ndições seguintes : 

Objeto do Convê nio 

Cláusula Primeira - úbjetiva o prPseme Con
vênio a pavimenta9ão e asfaltamento de artérias 
da cidade de Macapá. 

Execu ção 

Cláusula Set:Junda - A execução dos serviços 
estipulados na cláusula anterior caber& à P.M.M. e 
obdecerá ao Plano de Aplicllção amxo, devidamen
te aprovado pelo G.T.F.A. 

Dotação 

Cláusula Terceira - A despesa para execução 
do pr;esente Convênio correrá por conta das dota
ções do Fundo de Participação dos Estrados, Distri
to Federal e dos Territórios , do elemento de des
pesa 4.1.2.0. AP-1106.105 - Programa Habitação 
e Planeja me nto Urbano - serviços em regime de 
Programação Especial empenho n º 37 :~ 5/74, no va
lor de Cr$ 1.000.000 ,00 (hum milhão de Cruzeiros), 
que será transferido à P.M.M. após a publicação 
dest~ Convênio no Diário Oficial do Governo do 
Território Federal do Amapá. 

Despesa 
Clá usula Quarta - Todas as despesas efetua

das para a ex ecução dos serviços objeto deste Con
v.ênio corr~~ão por conta dos recursos previamente 
consignados no orçam~nto do G.T.F.A. 

Entrega de Recursos 
Oláusula Quinta - A entrega de recursos será 

feita à P.M.M. através da Secretaria de Adminis
tração e Finanças do G.T.F.A. 

Prestação de Contas 
Cláusula Sexta - A P.M.M. prestará contas 

dos recursos recebidos à Secretaria de Administra
ção e Finanças do G.T.F.A., m ediante apresentação 
de docum~ntos compr;obatóriGs das despesas efe
tuadas, até 31 de dezembro de 197 4. 

Vigência 
Cláusula Sétima - O pr esente conve m o vigo

rará a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Governo do Território Federal do Amapá, até 
31 de dezembro de 1974. 

Rescisão 
Oláus ula Oitava - A inobservânci-a de qual

quer cláusula, condição ou obrigação do presente 
Convênio, bem como por motivo de conveniência 
ou por acordo e ntre as par.tes, provocl'! rá Eua ime
diata r<:sd são, indepe ndentemente de notificdçà o ou 
interpelação judicial. 

Foro 
Cláusula No na - Fica eleito o foro da cidade 

, d e Macapá, Capital do TerritóriC? F'ed era l do Amapá, 
com exclusão de qualquer outr.o, por mais p revile
giado que seja, para dirimência de quaisqu ·r dú
v idas oriunílas deste Convênio. 

E, para firmeza e validade do qu e ficou 
estipu lado, la vrou-se o presente termo qu E· depois 
de lid o e achado conform e foi assinado p elas par
te s conve neote s, em 5 (cincd') vias de igua l teor e 
forma, para o mesmo fim e n ·l presença da~ teste
munhas abaixo arroladas. 

Mace pá, 15 de outubro de 1974 . 
Arthur Azevedo Henning 

Governador 
Cleiton Figueiredo de Azevedo 

Prefeito 
Testemunhas: 
Diógenes E!esbão da ~il \' a 

João Sandim Gomes 

Tênis Esporte Clube 
Fundado em OJ de Dezembro de 1971 

ESTATUTOS 

l eont!nuação do número ante rior ) 

Art. 12.0 -O associado d o Tênis Esporte Clu
be, se obr.iga a: 

a) - subscrevE:r e integralizar as jóias e men
salidade8 de acordo com as determinações da Dire 
toria; 

b) - zelall pe lo interesse m oral e mater:ial do 
clube; 

o) - satisfazer pontualm ente os compromissos 
que contrair com o clube; 

d) - cumprir fielmente as disposições dos 
Estatutos, respeitando as deliberações regularmen
te tomadas pelas Assembléias Gevais , Consclho De
liberativo, Diretoria e Conselho Fiscal; 

e) - ter sempre em \lista que a cooperação é 
obra de interesse individual isolado: e 

f) - pagar as jóias e mensalidades estipuladas 
p ela Diretio!\ia. 

Art. 13.0 - Afora 0utros m otivos que possam 
surgir, a Assembléia Geral do clube excluirá o as
sociado que: 

a) - tiven perdido o direito de dispor liviie
mente de sua pessoa e bens; 

b) - praticar atos que o desa bone no cor.~ceito 
social ou desportivo do clube; 

c) - faltar com o pagamento das mensalidades 
dtl(ante o período de cinco (5) meses consecutivos; e 

d) - difamar o nome do clube em qualquer 
sentido ou atacar físioo ou moralmente membros 
da Diretoria em Geral , dentro ou fora da sede. 

(Continua no próximo número) 
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Junta C01neTcial do TeTritório Ped. do 

A mapá-«JUCAP» 
(Continuação do núml!rO a nterior) 

N.<' do Pr ocesso N.o dú Arq uivAmento 

521}/ 74 - CIA Industr ial do Matapi Ltda 490/74 
Sede: Rio Matapi ··- Porto Grande 
Capital: Cr $ I oo.ooo oo e m 1 o cótos: F T·nn-
cisco Lima de So11za, Cr$ 5o.ooo,oo e 
Arman do Gonealves Correa. Cr$ 5o.ooo,oo. 
Objetivo: l<' abricação de telhas, t.ijolos e 
outros artigos de barro cosido e mate1·ial 
de construção. 

536/74 - Baraúna & Frei re Ltda 495/74 
Sede: Rua General Rondon l.2lo 
Capit al: Cr$ 3oo.ooo,oo em 3oo cótns; 
RubP.ns de Baraúna, Cr$ 2oo .• ~co,oo e 
Daise de Campos Fre ire Baraúna, 
Cr$ loo.ooCI,oo. 
Objetivo: Com~rclo atacadista de an imaill 
vivos. 

557/74 - Agropecuária Ar aguary Ltda 507/74 
Sede: Av. Machado de A11 sis, 113 
Capital: Cr$ loo.ooo,oo em loo cót<. s; Wa lt ev 
Maciel de Almeida, Cr$ 5o.ooo,oo e 
Zenflde Cecilia Gomes Galúcio, 
C. rlll 5o.ooo,oe 
Obj etivo: Exploração e comerciali za~ão da 
pecuária em geral. 

573/74 - Construtctra Miranda Ltda 520/74 
Sede: Av. Raimundo Alvares de Costa, 
I. o lo 
Capka l: Cr$ 5o.ooo,oo em ~o.ooo cótas; 
J osé Policarpo de Miranda. Cr$ 4o.a oo,oo 
e Antonio Pereira da C:os t11. Cr$ lo.ooo,oo. 
Objetivo: Construção civil , obras de arte. 
decoração e comércio de mercadorias por 
atacado e a varejo. 

577t 74 - Banakoba L t d a 523/74 
Sede: Travessa Rui Barbosa, 136o, apto. lol 
Capital: Cr$ il.ll4.72o.oo em 311 A72 cót as; 
Carlbean Lumber Company LLda, 
Cr$ 3.114,7oo.oo; José Luiz Gom:alez 
Cr$ lo,oo e José Ramo Rêgo, Cr$ lo,oo. 
Objetivo: Comércio e indúst ria de madeiras 
em geral. 

580/74 - Góes & Irmão Ltda 525/74 
Sede: Av. P e. Júlio Maria LombGerd 3.ol4 
Capital: Cr$ lo.ooo,oo em lo cótas; Pequi lo 
Pereira Góes Cr$ 6.ooo,oo e llár!o 
Pereira Góes Filho, Cr$ 4.ooo,oo. 
Objetivo: Explora~ão de bar . 

589/74 - Rocha & CIA 530/74 
Sede: Rio Vila Nova 
Capital: Cr$ 145.ooo,oo em 1 4~ cótu; 
Anttmio Silva Rocha , Cr$ 12o.ooo,oo e 
Jorge Rocha Filho, Cr$ 25.ooo,oo. 
Objetivo: Compra e venda de madeiras 
ern t oras e serradas 

591/74 - Livraria Equatt>rial Ltda - LELA 532/74 
Sede: Rua Gener&l Rondon, 1.467 
Capital: Cr$ 8o.eco,oo em 8 cótas; W01 lter 
Camelo Roch;~ , Cr$ 20.000,00 e Wanha 
Camelo :Rocha, Cr$ 20.000,()0, e Maria Au
gusta Ventura Costa , Cr$ 40.080,00. 
Objetivo: Exploraçllo do comércio de mer
cadoria& em geral nacional e estrangeira 
tendo como principal artigo de livrar ia, 
papelaria e tipográficos. 

5i!l/ 74 - Kawakaml & Cia 540/74 
Sede: Av: Pe. Júlio Maria Lombaerd . 1.61 4 
Capital: Cr$ l o.ooo,oo; Shiro Kaw!!kami, 
Cr$ 5.ooo,oo e Antônia Pereira de Andra-
de, Cr$ 5.oeo,oo. 
Objetivo: Repsravões não especificada• 
ou não elauificadas, lanternagens, pintu
ras e ferrarias em ger al. 

603/74 - Construtora Tropical Ltda 543/74 
Sede: Av: Antonio Coêlho de Carvalho, 536 
Capital: !Zr$ 2o.ooo,oo e m 2o.ooo cótas; 
Benedito Amaro Furta do, Cr$ lo.ooo,oo 
11 Claudlonor VIana David, Cr$ lo.ooo,oo. 
Objetivo: Serv;qos de empreitas e conl-
truçõu eivls. 

N9 do Processo N! do Arq uivamento 

637/74 - Gasvil-Laboratório Bloqulmicg Gaapar 
Vlt.na Ltda 562/74 
Sede: Av. Raimundo Alvares da Costa ,l.l53 
Capita l: Cr$ 45.ooo,oe em 45.ooo cótas; 
Oton Mirandé! de Alencar, Cr$ t5.ooo,oo; 
Lauriza de Fátima M0nt'Aiverne Jucá, 
Cr$ 15.ooo,oo e Elza Lopes da Silva, 
Cr$ 15.ooo,oo 
Otajet ivo: Exploração do ramo de aná lise 
química e bioqufmica. 

Gri4/74 - CONSTHAN-Subempr Pitei ra Construç6Ps 
Transamazônica Lto:la. 574/74 
Sede: Rua Tfracientes, 1.058 
Capital: Cr$ 5o.ooo,oo em 5o.ooo cótas; 
J osé Maciel dos Santo~. Cr$ 25.ooo,oo e 
Saburo Ku ribayeshi, Cr$ 25.ooo,oo 
Objetivo: Constl'Ur,:ões de obras de artes 
complementares e8tudos e levantamentos 
tipográficos. 

657/74 -- DECA-Deccraçõcs e Acabamentos Ltda. 576/74 
Sede: Rua General Rodon, 2.238 
Capital: Cr$ 2o.ooo,oo em 2o.ooo cótas; 
Manoel Vicente da Fonseca, Cr$ 19.8oo,oo 
e Odete Soares d €:! ú livei ra Cr$ 2oo,oo. 
Objetivo: Exploração de materiais para 
construção em ge•ral, dP.corações e repre
sentações . 

665!74 - Acácia Rt>prl'!sentaçõe3 Ltda. 582/74 
Sede: Av. Pe. J úlio Mar ia Lcmbaerd , 141 
Capita l: Cr $ 5o.ooo,oo em 5o.ooo cótas; 
Clóvis de Ltma Lopes Filho, Cr$ 3o.ooo,oo 
e Aracy Conce i ~·ão Lopes, Cr$ 2o.ooo,oo. 
Objetivo: Repregentaçõ es à base de co-
missões. 

661/74 - Auto Mecâ nica Luva! Ltd11 584/ 74 
Sede: VIla Dr. Hlldemar Mal;, Rua !I -
Santana 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo em 3o.ooo cótas; 
Walte r Sampaio Cantuária, Cr$ 15.ooo.oo 
e Luiz David do Costa. C r$ 15.oou,oo. 
Objetivo: Exploração de mecânico, eletr i
oidade d~ veículos, pinturas, lanteFnagens, 
revendas de peças sobressalentes e mate
riais de eonsumo para veículos. 

685/74 - Editora Marco Zer o e Re ()resentações 
Ltda. 595/74 
Sede: Rua Câl\dldo Mende1, 1.492 
Capital: Cr $ Ro.ooo,oo em llo cótas; Anto
nio Carlos Simões Cr$ 8.ooo,oo; Luiz Gon
zaga Simões, Cr $ 12.ooo,o o e José Carlos 
da Conceivão Simões, Cr$ lo.ooo,oo. 
Objetivo: Explorar o comércio vanjista 
de livros e repr11sentações em geral. 

Alterações contratuais 

228/73 ACREL-Abastecimento Comé rcio e Re-
presentações Ltda 222/74 
Sede: Av. Amazonas. s/ n - Santana 
Assunto: Aumento de Capital de Cr$ 
416. Ioo,oo para Cr-$ 846.loo,oo. 

251/74 - Amapá Lubrloilcantes de Combustíve l 
Ltda - LUCOMA P 233/74 
Sede: Av. Pe. Júlio Marla Lombaere, 2143 
Assunto: ReUra-se da sociedade o sÓQiO 
Anterior Alves Brasa e é admitido José 
Walmh· de Sé; cr iaqão de uma filial sito 
à Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd - 2143, 
com capita l de stacado de Cr,$ 2o.ooo.oo, 
e xplorando o comércio de transporte ro-
dovlár!G fim gera l; aumento de capital de 
Cr$ 6o.ooo,oo para Or$ Zoo.ooo,oo. 

309/74 - Empresa Prest ação de Serviço elo Amapá 
& Cla-i:MPRESAP. 289/74 
Sede: Av. Pe. Júlio Márla Lombaerd, 2205 
A~sunto: Mudança de denomln&.;ã0 de 
Empresa Prestação de Serviços à o Amapá
Empr esap para Empresa l:"res*ação de 
Serviços do Amapá & Cia-Empressp; 
adminissi o do Senhor José Alves Braga; 
Aumento de capital de Cr$ 5o.ooo,oo 
para Or$ 15o.ooo,ao; cria11ão de filial à 
Av. Pe. J úlio Maria Lembaerd, Z2o5, com 
capital destacado de Cr$ 2o.ooo,oo, explo-
ra ndo o aemércio de prtst.ação de serviçes. 

(CemiRua n• próxime númuo) 


	

