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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) nQ 005 de lO ele mnrço de !975. 

- DPlE'gll r o mpPtênc-ia aos SPnhore5 SPcr!'t árlos para 
firmarem Convênios. 

O Governador do T1Hrftórlo FE'd E'r<ll do Amapá, no 
uso dR ~ stribuiçües que lhe conferP 0s artigos 10, ~ 5.0 e 12, 
do DPrrt>to-Lei n.0 208, dt> 25 de ft>\'PrPiro de 1967, combi
nadQ com o artigo 18, itPm XVJ!l. do Der.reto-T.t>i n~ 411 , 
<ie OB de jnnPiro ele. l!lf\9, 

RESOLVE: 

Art. 1 R -- Delegar compt>téneia !I todos o~ Senhores 
SPcret<~ r ios ela Governo dt>sle TPrritório, para assin11rem 
C'r•nvênios e n\rP o Governo e as fntidades pública~ de8ta 
Unidade. qu"ndo Hão envolverem compromissos financeiros 
do Governo cio Território Federal do Amapá. 

Art. 2" - Rev ogRdas HS disposiçi'íes E'm contrário. 

P8lácio do Setentrião. em M<.cap.\, JO de março de 
1975, 86.'' da República e 32. 0 dn CriHção do Territ-ório Fe
deral do Amapa. 

Arthur Azeveelo Henning 
Governador 

José Daniel de Alencar 
Sec. de Adm. e F lnanç;s 

.Júlio Armando Horna Cante!!! 
Sec. dt> Econ. Agrlc. e Col. 

Fernando Lnlz Ramos Dias 
Sec. de Obras Públicas 

Avenor Augusto Montand&n 
Sec. de Saúde e A. Social 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite Nl'tO 
SRa. d e Educação e Cultura 

José !ndi" Machado 
!ec. àe Seg. Pública 

Comissâo Permanente dP Licitaçâo 

Relatóno sobre a Tomada de Preços referente ao 
Edit~l nê 11 / 74-SOP . 

Excelentíssimo Senhor Governador: 

A presente tomada de preços realizou-se no dia 
30 de janeiro de 1976, às 10:00 hs ., no proéd io da 
Secretaria d e Obras PL!blicas relati va a «Reforma 
Geral do Hospital Geral de Macapá». Verificou-se 
a ausêocia de interessados para a respectiva to
mada de preQos. 

Considerando que já hou ve, no dia 27 de agos
to de 1974, uma tomada de preços relativa ao 
1nesmo objeto, a qual o"mpareceu apenas um único 
interessado que não satisfiz as exigências previam ente 
estipuladas no Edita l n º 08/ 74-SOP, a C.P. L. sugere 
a Vossa Excelência, <>ata venia. que os citados ser
d t os sejam con bratados com finma esp'=cializada e 
devidamente credenciada peraote este Governo, 
rom dispensa de licitflção, fundamentada no que 

rege o Art. 1 26, ~ 2-º, 1<-tra «C», do Decreto-lei oº 
200 de 2ô de feve rei ro de 1967. 

Mace pá, 17 / 2/ 1975 

A tendosa '11 ente. 

.José de Arimathéia Vernet Cavalcanti 
Presiclenl:P em substituição da C.P.L. 

José \''edssimo Ta\'ares Membro 

AlCrf'do Augusto Ramaiho de Olivt-i.ra - Membro 

.Josf> ,'\irton de Almeida Membro 

Convénio d~ compromisso P delegação de 
competência entre o Governo do Te rritório 
B'ederal do Amapá e a Prefeitura Municipal 
de Calçoene. na ~r ma a baixo: 

1. Partes Convencionadas: - O Governo do 
Território F ederal do Amapá , através do seu go
vernador, Senhor Arthur Azevedo Henning, daqui 
por dia nte denominado GTFA e a Prefeitu ra Mu 
nicipal de Calçoene. daqui por dial'1te denominada 
P:VIC, representada por seu P r eft"itO, Senhor Aracy 
Monteiro Cost a. resolvem e reciprocamente !e obri
gam a cumprir as cláusulas abaixo estipuladas: 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta 
cidadt> , em uma das salas d o préciio onde funcion a 
o Gabinete do Governador, 8{)S vinte e oito dias 
de m ês de fevere iro de hvm mil novecentos e se
tenta e cinco, 

3. Objeto elo Convênio: - O GTFA concede 
·à PMC a delegação de atribui ções e Fecursos ,pa ra 
o prosseguimen1lo ~ conclu~ão dos serviços de cons
trução da Delegacia de Polícia da cidade de Csl
çoe ne, no prazo de 60 dias corridos, obedecendo 
rigorosamente ao projeto e especificaçõe11 forneci
das pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). não 
se admitindo, em hipótese alguma, qualquer alte
ração, sem prévia ftutorização daquela Seoretaria ; 

4. Fundamento Leg~l do Convênio: -- O pre
sente convênio foi. lavrado tendo por fu odamento 
o parágrafo 5.0 do artigo 10, do Decreto-Lei nº 200. 
de 25 rie fevereiro dE> 1.967; 

5. Execu ção: - A execução dos trabalhos ca
b erá a PMC. e obedecená ao projet0 fornecido pela 
Secretaria ri e O bras Pública s; 

6. Dotação: - A despesa decorrente da rea
lização dos 5erviços, orçada no valor global de se
tenta e quatro mil quatrocentc•s e tri nt a e três cru 
zeiros e oiten ta e seis centavos (Cr$ 74.433,86 ), cor 
rerá por: conta do recurso da União - Programa 
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A s RrpartiçõC'F; l' t'i blica.s E X p E D I E N T E l As R"pnrtl~ões Pt\bllnu 
fMrttort&ls llevello remet•r c-iilgir-~'tll'e à.e usillaturu 
o earpedten~ tle&tii'J84o à pu. , anAis rnoYI!di!.S até 23 dt 
l l icnç!o nnte DIÁRIO CFI- 1 TM'PRENSA OFICIAL I rnel'efl'() de cada ano l ~· 
ctAL diArlametJ tl', até às ,.. ... , ... ,.. .. • i»lnladu, em qualquor époc11 
1 ~·aa hGrat: ~JN<'tHo aos t!f.b11- DIRE'l'OR 1 pelfl& órgllcls competentes. 
tl üS qual! de deYerãe fnê-le ( 'n·?' /()S de A 'Yl d?' a ele I ().,,f (',l· I A rim da po·uibllitar a 
nlé h 11 :~0 horu. '' , remt>ua de vnloros acerupa-

Ar; rE>cln ma~B !JWti!'en~ • • • • * • * • RbatloG de esalareciruen t~• 
t a t~ à nja ti•r ta 1'6trib~tHfa no!! DJÁRJO OFICIAL 1qunato tl l!ua aJilllca ,Ao, t!Oli-
"ll"llll l'le erro r;. cw Cllll'íur es, · n.J ' 1 cHo nas OLainas d:t l mpr~n~ f.lfic!rd citam 01 usem Ck< intere~ttatlos 
aenrllo ~ar form ulados por MA CAPA - T. F. A MAPA ' pre[oret1cialümte Gheque nt• 
e~~erito. à SeQfio tf' Redn;&o, 

1 

* • * • •" - 1 vale postal. 
das 9 às 13:isll buras. no má- A S S INA TU R A S I Os supleB'IeAtos àl t~éli-
ximG até 1'2 h e r 11 s l!.f ~s a Anu al . Cr!l! 25,00 1 çõeA do& órgaoa ~lfiela1s aó 
!11Cda <Scs órglto8 trficiu.!s. 1 S&m estral. 12,!30 I SEI forneGerlio 110s ueinantu 

Os or•~ill llfs deverão ser I que IIS solicftnrem no oto da 
<.I&Ulogrllffl à~.; c !lute::ticad os, Tr 'mestlal 6.25 l nl1~ina.tura. 
reaiilulvedns, r<,r OUt\1, , de t~i· Kúmero avulso. ~ 0,:10 o run(~iouuno pliblice re. 
•ctlta •at>IITPS " f?lllendns • ~ • • • • * • rll' ral. terà um dPFCoulo q~ 

r.>:Cl'ltllOUil!' 8!' rara o I'X- 1 •BRI SlLlA - E.ste Diário Oficia l.~ ~ncontr80!1 pPrn ie ltll- Jf,O O· !"'tira íazu jus ll ~ro.te 
tsrlor, que ~teri:P li <· w p r l' rll ro ~alão t\r:clrnal e lntcmacJOoa l d~ Imprensa. d:1 de~con ttt. Ut'H'n\ provar es ta 
anlials as llS~>inatui il~ pNlff- _ ___,SCO_!'FF PRFSS, no cB:rasflfa lmpena!._!?~~~ l'l •ndiç llo n r. atli rta aGsin!!ltJ ia 
se--io h rnl \'. { rr. qt a!Ejllf'J' Pllt'll ra.eilllfll' f:IU~ llt!&hHU1· 1 A rm. de f vi tar @01'\~0 
épor.o pt•r hJ; H l , l') 4 1: 1m1 tes I! venhcaçf!o do prazo de de contunmladr no TNJebr- O tur. tu o" caria eNIIID!.lr r 
!!IIO J ' 'lll iCSde de ~lJ OS llUtDfltUTl18 , mefltO c''O :.. ,ÍO'Hli~. Q C l' em ntt'lli!IHIO dOfJ t' l'!l'DN• f li

As aRslnRtt:ral noncfda~< 
nedet·io s~r eu~ pr n~hf· of' n. 

na !'lirte ~ u~HiPI do c>nderê>- os a!'E>inautes r;,.'lo\hhncisr a ela!,. et-rél, nu nr:da 11.n;l:;:o 
ço liw irurn1eo~ o número reapn::fiva rer.ova~·io com uorr·•cid a ~f" lt$ u,Ol ~.<t· ri a 
f.o tal!\ o tl t~ 1rgu.tro G mh e nt&t!dhcia minitllll de triP- mt•r, mo aro, t! ele Cr.S ··.oo 

nlao prévio. o 1n;c• ~m quf' ticcla rfJ t& (30) d! 1111 . 1 por ftl!u dtiõUtTido. 

Desenvol vimt>roto R!:'gional - Administ1:ação Getal 
- Construção e Adaptação de imón'is - EIF•m en
to de D esp esa 4. 1.1 .0 - Empenho n. 0 278/ 75 
Exercício de 1.975; 

7. Despesas: - Todas as despesas ~>fet:u r das 
pa ra os se t viços, cm rerão por C"< nta da PW'JC: 

8. Fiscaliz3ção :-O GTF'A fiscaliza1á atra\és 
da SOP à execução rios traba lhoc; t> a qualquer t em
po. poderá d~>term i nar in-;pe<;ão tec111ca. indepen
dente da!= !isca lizações permanentes: 

9. Requisição de Numerário e Entrega d e Re
cu rsos :- As requis ições de n v m e rários f.etão enca
minhadas à Sf'cr et aria de Obras Públkos e a en
trega d os recursos se :-á feita pela f5ecrf' taria de 
Ad mini stração e Finanças do GTFA; 

10, Puestação de Conta s :- A PMC prestará 
contas dos recursrs recebidos à Secretaria de Ad
mimstraçào e Finanças do GfiFA~ após trinta 30 
dias, im!Jrorroglwelmente , da efe:tiva<,ão elas despe
sas, m ed iante apresentação de documentos basta n
tes e com probatórios; 

11. Vigência :- O presente convenw passad a 
ter valida de SfJ ÓS sua publicação no Diário Oficial 
do Governe do Território Federal do Amapá e vigo
r ará até ao fim do prazo de ce>nclusão dos St>rviços 
estipulados na cláu c; ula 3.a deste con vênio ; 

l~ . R~scisã o :- O não cumprim ent o das obli
gações definida s neste instrunwnto. implicará em 
sua denú rteia e consequente rescisão, por q ualque r 
das partes convencionadas. 

E por e stare m assim de acordo, assinam o pre
sente C'Onvênio e m seis (6) via s de ig u nl teor. os 
represen tantes do GTFA e PMC, com as testemu
nhas abaixo . 

.Macapá, 28 de fevereiro de 1975. 

Art hur Azeved o Henning 
Governador 

A!la c~· Monteiro Costa 
Prefeito Munidiptll de Ca lçoene 

Testemunhas: 

Rubens José dos Santos 

Ilegível 

·Convênio de c0mprom lsso e dele~ZEi(.'tiC' dE! com
petenci a, entr .. o Gove .. no do Ten ll6r!o Fede
ral dCJ .-\ nHlfJ[\ e A PrPfeitura Mu uic!pal de CaJ 
çoene. na forma Rbaix0: 

1. Partes convenclonr~da~: - O Goverl'lo do Ter-
r itório Federal do Amapa. atraves do ~eu Governador, Se
nhor Arthur Aze\·edo Henning, dPqui por di<1ni e àen~:~mina
do GTFA e a Pre r• ilurA Municipal de C::lçoene, c!:Jq ui per 

i dl;mta den01l'inRrlA PMC, repre~entnda por seu Prefeito. 
S enhor Aracy Montei ro Costa. resol,·em e reciprecament0 
se obrigam a eumprlr as olfiUSI.l la s abaixo estipuladas: 

2. - Loeal e dc~ts: - Lavrado e a!s inado n~>sta ci
d 2d", em uma d11s sala s do prédio onde func iona o Gabl
mete do Governndor, aos vinte ~ oito dias do mês de fe 
vereiro de !' um mil novecentos e ~etenta e cinco; 

3. Objeto l!l o Corwhio: - O GTFA coRced0 à 
PMC a delt~gnção de etriiJufqõu i recursos p:ua o p&·os~e
gulm<'nto da cons~rucã0 e conc lur.ão das re si r;lênê:ias geml
nadaa pa ra pr0fessores na cid;1de de Calc:oene, no prazo de 
JO dias aorridos, €lbedeiendo rigor osamente ao projeto a 
P~ppc!fica,ões fornecidas r.ela Sl ereta ria de Obras P úblicas 
(SOP) não admitindr, ern hlpóti'RE' algurr.a, qualquer· altera
ção, sem préviu autorir:wf o d:1quE'Ia Secret11r!a; 

4. - Fundamento Lega l do Convênio: - O pr esente 
convênio foi la\·r::tdo tPndo por fund·~mento o parágrafo 5° 
do artigo I o. do Decreio-L<'i n." 2110, fie 25 de Jc n~reiro de 
1.967' 

5. - !;x .. cuçiiJ: - A e"e"' 1cão do~ trabalho~ caber.;. 
à PMC e obedP<1erâ ao projeto fornecido pela Secr2taria 
d~ Obras Públicas. 

6. - Dotação: - A de~pi~a da reali~aqão dos ser\'i
ços. orcads. no valor global dP t rinta e oito mil novecentos 
e vinte e dois Pl'IJZeiros e dPz c~ntrn os (Cr$ 38.!122.101, co r
rerá por aonta dos recu rsos da U"!ilo-Program R Desenvol
vimento R~:gional Ac!minisir111çiio G~> ral - Conatruftâ 9 e 
Adaptaqiio de lmóveis - li:Jerr.ent o de Des;t1sa 4.1.1.0 
Empenho n.' ' 279/75 - E:xercloio de 1.975; 

1. - ne,pesa: - Toda11 as dupesas Pfeiuillllias para. 
os servl~os, eorrerão por conta da PMC; 

8. - F isGnlização: - O OTP'A flu&l!zaní ia S OP , à 
ex ecução dos trabalhos 11 a q ualquer tempo. poderá ~etn

m!nar inspeção técniaa, !•depende nte das fisealizaçõet per
manen,es; 

9. - Requis!çi o de Numerário e J:ntrega de Recur
sos: - A• requialçõe~ de numerados serão e t•H:amil'l.ha4a• à 
Secretaria d~ Obru P l\bllcns e 11 ePitrega dos reeurso! seril 
fQ!ta pela Sec1·etaria de Aimin!stre§~o e Finançutio G1'FA; 

10. - Prestação lia Contas: - A PMC prestuà raon
tas liu reounos 'ecebldos à iecretal'ie àe Aftmjn!stra~tão e 
Finança• do ~'PFA , após trinta (10) dias, lmprorrofl&Vflmen-
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t e, ela efet Í\'MIIO da rlespl"~'l. mediante 
d•;G"umer tos ba~tantes c~mprobatórios: 

a fll'P se ntaçào de ' fici:lrios, das limifações a que estão SUJeitos, na 
área do INPS, os valorl?s correspondentes as citadas 
Rposentadoriss e pensões. Tendo em vista os obje
tivos visados, foi el<1borado um plano de suplemen-

I l. - Vlgéoncii\: - O pre~ente CtHwt:nt~ pasgara a 
t er validJrle após sua publicação m• Diário Q[icwl do Go
ve>rno do TeiTitf\l'io F'ederal lilo Amapa 11 vigorarf1 até: ao 
fim <lo prazo de cuRclusãe dos SE"r\'i~os E'itipul..;dos na 
c:lausula S' deste convê" n: 

12 - Rllse!:=:ãl'l: O n?c. Cl•mprin l'n(o r!;h obriga-
çü~~ rll!f!nidas llle$tt!lnstrunwnto, i'1lplic<.J<I f'rn ~ua de1nuncla 
e f!onr."qu~ento r,.~cisãu. por qualquer di!is parto:!S con-
\'OllCiíl!lólrt:'lS. 

r~ f'lOl v. L n>rn assim de acordo auinarn o pr<'sl!nte 1 
cnn\·,; nir t!rn .;.,is 111' \'ia~ de igual te•w, os reprrosentant~?l · 
do GTF•\ l" PMC', com as teo~temurhac fob"lxo. 

Macapá. 2f! ele fpvereiro ·'f' 197·i. 

Arthur 1\zev.-d~ Henn'ng 
G \'Pr·nao:lor 

Arac~· 1\II'ntPiro C0st:, 
Pr-0 ft>ito Munirip~d de l'<li('OE"t ••' 

Hubt·n$ .José ::lo~ Sontos 
ilt·~:vel 

( entra l Aç urareir(l do A nw pâ 

Ata da Assembléia Geral BxtraMdtnária 
da «Centn.t Açucareirn do Amapá 5 . .1\.», 
rea!irada no rha 11 de jant-ho d~ 1975. 

Léi.;.:io que segui1 a, ~ m síntese, a seguir'1te orienta
çãfl: J. () plann <:'!til executar:lo por intermédio da 
rilet•cil 1ar!a Fund<.<,:<.o. (r qu'd participam a CAEM! 
(Instituidora) suas ~ub~id1árias, ass0cigdas e outras 
empre~tl.s admitidas como mantenedoras. e os e m-
pregadus dessas tmpresas, CJ.UE: assim o desejarem, 
como contribuintes: - Serão t:>qutparados aos empre
gados, para tw~os o<: efeito<:. os udministradores. 
diretores e co:1<:elht>iro<. d::ls empresas mantenedo-
! 'lS. • Pl'l''l o l'U~teio normal do plano concorre
rão. em pan<-s lg''8JS, as empresas mantenedoras 
(incJu•-ive a JnotHuidora) e oc; contribuintH. 2. O 
custo. par& as, mpresa!' mantent:d<•ra!', &iem de do
taçÕ•·S para as dPspesas de imtala~·ão. 1 atead&s na 
base do número de empregadc s de carfa empresa, 
será de ::~p; oximadamPnte 3° 0 s<'hre o ,·ator das fo
lhas de pagamento. :t Os contribuintE>s (emprega
~os e dirig<>nte!") recolhe1ãn à Funciação a impor
tância que for prevista no plano d~ cu5t~ io apro
vado pelo Conselho de Curadores. - Os cálculos 
atuuiai-s realizados revt>l111am que. somadas as 0on
~ribuiçÕPS dos empregados para o Jnstit ut0 r-.· acio
na] de Fhevidf.no1a S<"cl&l - INPS e pa ra a Fun
dação, a percentagPm dessas ('Ontr ibuicões sob re 
h rE>mUIH'r&çãc) Jr.en~al variar:', ini(:ialmfntE', de 
9,289° 0 para os salários mais baixos a 11 11

0 para 
os salários m aio; altos. 4. Pr e\'i~to 0 lirr.it~ dE' 120 
salárir s-mínimos, quer para a aposen~sdoria , que1 
para a o cálculo da~ pPnsõfs (incluindo os benefi
cios cone• àidos pélo lnstitutú Nacional da PreYi-

Aos tdnta e um dias do mês de j&neiro de 
mil nm•;.cenlos e setenta e cinco. as qumze horéls, 
na ~edf' fnrü-1. na o\\'f'nirla Iract>ma Car.vão Nunes 
nº 1 Y6 nesila cidade :le Macapa. Ten itório Federal 
doAm pl' •. r,..unir~m-11e, em As~embléia ~~ai • xtraor
din1.r ifl e 1--m primeira c0nvccaçãt•, os acionis1 as da 
«Central Acucareira do Amapa S.A » (C G.C. 
0~.969 613), rf-presentr-ndo mais de dois t f' rços do 
capital social, conforme se verificou das assinaturas 

, dência Social - 11\PS), fNão concedidas as seguin
tes suplemeotações, até os nh·eis dos salilri< s ou 

e regi tros constantes do livro p!·( plio. Consoante 
rli~posiçfio estntub.íria, foi escolhirlo pHa presidir a 
reuniii:n o Sr. Gt:orqe Arthur Brooking, que d.e0larou 
abertos os trabalhM e convidou a mim, WQJter 
Ltlcio F'ig li eiredo da Silva, para secreta ri·á-Jos. Consl i
tuids a~sim a m .:·sa, o sr. PrF~idente df'clarou qu~>, 

nos termos do edita l de convocDção publicado no 
<• Di?. rio Ofirial>> do TerT'i1ório FedPrn l do Amapá 
dos dia~ 9, l3 e 14 de janeiro de 1975, deveriam 
os trabalhos obedecer à seguinte ordem do dia; 

honorúios efetivamente perct-bidos: a) Aposfntado
ria poP invalide? . b'l Aposentadoria por velhice. 
c) Aposentadoria por tempo de s~rviço. d) flt>nsão. 
e) Auxílio rPt'lu•ãn. 5. O plano poder.á obso rver , 
desde que receba os recursos nect-Esários, as 
seguintes atividades de fundo social: a) admin istra
ção de apólice dP St>guro de Viria em Grupo. b ) 
administração de contrato de assistência mF>dica: 
c) pagamento. m.-r:liante convênio, dos benefícios 
ooucedidos pelo In stituto Nacional de Previdência 
Social - JNPS. - P~:~r_a que s~ja dado cunho so
cial à aplicarão cia~ re~en·as técnicas da FundaQão 
o p~no p!.evê a'\sistência financeira aos contribuin . 
tes atra\'éS da conces~ão de empréstimos que po-
derão ou não ter destinação Hpecial (funeral. S2Ú

de, nupcial, educaçeo, etc) Jf. Em consequência. vi
mos propor aos s~nhores acionistas s< ja esta Dire· 
to ria autorizada a: 1) Promover a filiação da Em
preza. na qualidade de membro mantenedor, à re
ferida Fundação C' A El\11 de Previdência Social, de 
fins as:sistenciais, beneficien1e6 e não lucrativos e 
que terá sede na cida de do Rio de Janeiro, Estado 
da Guanabara. 2. Doar à Fu.ndflçâo a importância 
necessária para cobrit as despesas de instsJa~i'io, de 
acordo com o ratPiO que I0r 1 eRli7ado ~om base 
no núnero de empregados de cada t>mpresa, in s· 
ouitos na Fundação. 3 Contliibuir, rr. ensalmentP, 
oom quantia igual à soma das contribuiçõPs men-

a) Autoritação pa r1 que a Empresa partícipe de ' 
uma entidacle denominada «Funda~ão C'AEMI de 
Previ lência Social», destinada a iiuplementar os 
benefi cios assegurados aos empregados e adminis
trado• es pela leg;slação !X'Hidenciária: b) Ass unt os 
gerais. Em seguida. determinou o Sr. Pres«lente 
.tUt: Sé' procPdesse à ltitura da Proposta da Dire
tor-ia correspondeote ao item 11 da ordem do dia, 
bem como do respec'bi\'o parecer do Conselho Fis
ctd. documentos esses do seguinte tt-or: «Proposta 
da Diretoria Senhores Acionistas: I. Sob os 
auspícios da Companhia Auxiliar. de Empresas de 
Mineração - CAEMI, que lidera o Grupo do qua l 
participa esta sociedade, foi instituída uma funda
ção denominada Fundação CAEMI de Previdência 
Social. df'stinada precipuamente a proporcionar 
aos empregados e administradcres das em
presas vinculadas ao Grupo ou aos de outras em
f)riesas qll'e Vel'lham a filiar-se à funda~ão, uma 
suplementação, até os ní\'eis da remuneração E'fdi
vam ente recebida, das aposentadorias e penaõ· s 
concedidos pelo Instituto Nacional de Previdência 
Socia l - INPS. A criação da referida fundação se 
originou de preocupação m anifestada pela CA EMI 
quanto as consequênci8!, para os respectivvs bene-

' sa •s dos seus empregados e adminil.tradores inscri
tos como contribuintes da Funósc:ão. para o c usteio 
do plano de suplementação de aposentadoria e pen-
~ão. 4. Cumprir e •xecutar. no que couber à Em
presa. Wdas as formalidadi.!S e pro\'idências re)r.cio
nadas com o funcionam~nto da Fundação Ill . A 
DiretMia espera que a pre~ente proposta seja spro-
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v ari a pel<ls senhr• res acior-,~stas . Macapá, 3 de ja 
n eiro d~ 1975. 1aa) Ed m undo Penna Barbosa d a 
S iiva - Hermelmu Her b~ter Gusmão - Hi lrJeber
to Nunes Sang1ard - An tonio José de Ca ~ t ro Ly
ra Porto - «Pa recer do Conselho Fiscal - Os 
a baixo a 'sinados, mt>mbros do Conselho Fisca l da 
«Central Açucareiru do .'\mapá S.A .». tendo E:xami
nado a Proposta da Diretoria, desta data, no sen-
1ido de ser. auoolizada a promover a fil iação da 
Emrresa a uma fuuc1ac.ão denominada «fundação 
CAEMI de Pnvidênci? Socieh, de fins assis te nciais, 
b en.e fícentes e não lucratiYos , bem como se intei· 
rado oos en<:argos financeiro8 decorrentes à a m edi
da, são d~ parecPr que a mesma merece a i nte-
g r fl l Rprovação p<!lr parte dos senhores ac:io-
rJi 5tas. Maca pá, ~ de ,innPiro de 1975. (aa) 
José .uu1z Ortiz Vergolino Wilson Augusto 
M e rtdes Walter Lúcio Figueiredo da Si'lva .» 

Fi n da a leitura dos r: df>r iclns docume n-
tos, foi a maté ria co locada em discussão e, a seguir, 
em votação, verifi cando-se a sua apr ovação p@r 
unanimidade de votos e cGJm as abstenções legais. 
Por propr.sta do sr. Presidente. unanimemente apro 
vada. deliberaram ainda os senhores acionis ta s ra
tificar , para todos os efeitos de direito. t oóas as 
providências acaso já a n teriormente tomad a s pela , 
Di reto ria da Sociedad~ relfltivnmentf' à aprovação 
qu10 acabara de iler aprovada, cabendo à m esma di 
retor ia, outrossi m, de li genciar no sen tido d e tornar • 
ehtivas todas as demais providências ineren-
tes ao as sun to. conforme auto ri7.ação acabada 
de receber dos senhores aoionist as . Na d a 
mais havendo a tra t ar, fora m suspensos os 
trabalhos pelo tempo neces~ári n a lavratura des t a ata 
no livro próprio. sob meu dit11d0, a qual a seguir lida e 
apro,·ad a. será assinada por todos os presentes. 
J\1aca pá, 31 de janeiro de 1 97 5. (a a) George A rthur 
Brooking, Pr.t!sidente - Walter Lúo~o Figueiredo da , 
Silva, Secre tário - Indústria e Comércio d e Mi
nérios S. A. - ICOMI, George Arthur Brooking -
COPRAM - Empreendimentos e Participações 
Ltda., José Luiz Ortiz Vergolino - P.p. de Augus
to T.A. Antunes, FPancisco de Paula da Costa Car
valho. Hellmelino Herbste r Gusmão. Samuel Fine 
berg, Oswaldo Luiz Senra Pessoa, João Sérgio Ma
rinho Nun es, José Luiz Ortiz Vergolino - George 
Arthur Brooking - José Luiz Ortiz Vergolino -
Walter Lúcio Figueiredo da Silva - César Mon
t alvão Fernandes. Confere com o original. lavrado 
no livro próprio. 

Walter Lúcio Fi-gueiredo da Silva 
Secretário 

Junta Co rncrcifll elo TerTilório Ferleral 
do Amapá - «.! UCAP» 

Este(s) Ata da Assembléia Geral Extraormná ri0 
em 08 vias foi(ram) apresentaclo(s) no dia 27 de feve -. 
r.eiro de 1975 e mandado arquivar p or Despacho da 
Junta de 27 de fevereiro de 1975 cont endo 0<1 
folh as de nº 01 a 04 quQ vão por mim rubricadas 
com o ape~do OLFilho de que faço uw. Tomou na 
ordem de arqui~amento n. 0 0634. E para cG>n star. 
Eu Ostiano Leite Filho, Primeiro Ofici al , fiz a pre
sente nota. Jun ta Comercial do Território F. Amapá 

Maca pá, 27 de feverei no de 1995. 

Benjamin Alm eida Soares 
Secretário Gera l 
CPF - 003896762 

.Mouimeoto Oem,ocTál'ico BTasileiro 
Seção d u .1mapá 

CONVOC i\('AO 

No qu:.liriadc de IT Vice-PrE-sidente l'ln CDilli ssão 
Executiva do D iretório RE'~:iona l C:n Movimento Democrá
t ico Brasiloelro MDB, Seção do Terri,óri e Federal do 
Amapá. no axPrcí<lio da Pnsidêncfa, convocG os senhore~ 

membros e respectivos suplentes, para uma r euniiio ext ra 
ordinária ~ se reflllzar à~ vlntP. (20l horas do dia ~oze ( 12) 
do mês de março do ano corrente, na SE'de do Partido, sito 
à Rua Major Eliezer L~vl n.0 2 .496. e squina da Av. Capi
tão Pedro Baião - Sala n." OJ. Cuja reunião terá a se
guinte ordem do d)a: 

1.0 
- Exame discussão e aprova<;iio das c:ontas do 

Partido refer!inlt> ao r erebimenlo e aplic'a~ão lil11 verba 
oriundas do Funcio Parli.darig; 

2." - Ar •dtação <i~s renúncias, apli~:ação dP. penali
dadei à mambros falto~o ~ e p reenchimento de vagas no 
diretório e na Comissão F'xecutiva e 

3.0 - O que ocorrar. 

Macapá, 04 d~> março de 1975. 

.Rened!to da Costa Uchôa 
2. 0 Vice-Presidente Pm exercício 

N.R. - D E'ixou ele ser publicado a refE'rida com·oca
c;ã(> em t emp~o~ hábil, por falta de espaço. 

----------------------------------------
Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá - JUCAP 

Documentos Deferirlos em 06 de fevereiro de 1975 

FIRMAS INDIVIDUAIS 

034/ 75 - Edlno Bati.,til do Nnscimento 0664 
Sede: Rua Lt>ol.loldo Machado, 1.463 - M<lca
pá-Ap. 
Capita 1: Cr$ 25.000,00 
Objeth·o: Oomhcio atacadista de mer aadorlas 
em geral. com produtos alimentício~. 

035/15 - :S. F11rias 0665 
S edr.: Rua G.aMera l Rondon, 3005 - Trem -
Ma capâ-Ap. 
Capital: Cr $ 3.000.00 
Objeiivo: Lanternage~. pintura e recupera
ção de veiculas. 

037/ 76 - A.J. Martins 0666 
Sede: Hua Hil,.iemar Mal~ . 1.274 - Sanl~ Rita 
- Macapá-Ap. 
Capital CrS 10.000,$0 
Objeti\·o: Bar e Me rcearia . 

043/ 75 - M.M. Costa ll567 
Sede: Av. Pará, 18- Pacovéll - Macapa-Ap 
Capital: Cr$ 60.000,00 
Objetivo: Fabric~çiio de produlos de padaria 
confeitaria e pastelaria. 

Anotações 

04.2/75 - E. C. Távora 06J6 
Sed<t: Av. Cap. Pt>drG> Baião, 86 - Trt'm -
Maca pá Ap. 
Aisun tc>: Muda o endereqo d11 Rua GuRrany, 
sfn~ ·- ArAapá T . F. do Amapá, para: à Av. 
Cap. P edro Baiãe. 1!6 - Trem - Macapã T. 
F . do Amapá, muda o ubjetlvo comercial pa
ra: Fabricação de Calçados. 

Sociedades A n•ônimas 

038/76- Indústria Mobil iária D'Ara '!'!, f A - .. IM DASA 0680 
SEDE: A v. Mendon~a Furtado, l.7il6 - Maca-
pá Ap. 
Assunt~t: Arquivamanto da Ata da AGE, rea
l!zsda em 27 dQ novembro de 1.974, com a 
segwlnte erdem do 13ia: A utorlzaçã o para fn
col·pora<;ão cloe Rec ur sos l"róprios ntl valor de 
Or$- 314.800,00. 

Proteção do Nome Comercial 

040/7li - Coftgzeiro MiaeratiG S/ A «COMISA» 0631 
041/75 - Quimil:as Un!des U da. 063% 


	

