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ATOS no FOUER EXECUTIVO 

(N) n. 0 016 de 19 de novembro de 1975 

Suspende as contratações. tranS'!i!rênclas de função 
e remo..;ão de pessoal no Quadro Temporá rio. 

• mês. o Chefe do Gabinetl' do Governador , qu~> ir á tratar, 
em Br;o~•í l ia , de as~untos de interesse da Administração 
amapaense. 

O Governador do Território Feder<Jl do Amapb, us;;n
do da~ atribuiçõe~ qut~ lhe confere o artigo 18. item IT, do 
Decreto- Lei n.0 411. de 08 de j8neiro de 19!1t, 

RESOLVE: 

Ar t. 1° - Suspender !'S contratações. t ransferênc ias 
de função e r emuci'in de pessoal do Quadro Temporário, , 
Pnquanto não for aprovada a lotação dos órgãos do Go
\'erno do Terr itór io Federal do Amapá. 

§ único - A lotação é represf'ntada pela força de 
t rabalho em seus aspectos qualítati\'o e quantitati\·o, neces
sária ao desempenho das atividades normais e f'Specífica s 
de cada unidade organizacional. 

Arl!. 2" - Nos casos de compron1da nece ssidade de 
servi~c> e me ciiantli proposta devldam11nte jmtiflcada do 
órgão interessado, aprovada pre\'lamf'nte pelo G'Overnador, 
respeitadn o disposto no § úni1'0 do artigo 1° deste De
creto, poderá ser contratado pessoal para a execução de 
atividades técnico-científicas ou e~p,.,ciall7!ad:ts. 

Art. 3" - Revogade~s as dlsposi<;ões em contrário. 

PalÁcio do Setentrião. em Macnpá, 19 de novembro de 
1975. 87. 0 da República e 33. 0 da Criação do Território Fe
deral :lo Amapli. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Domício Campos de Magalhães 
Secr etário de Adm. e Finanças 

(P) nº 0918 de 20 de novembro de 1975 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVI:: 

Art. l ' - Designa1· o 2° Tenente PM Ronaldo 
Pereira de Oliveira, ocupante do cargo isolado de pro
vimente em comissão, Símbolo 6-C . de Chefe do Gabinet e 
do Go\·ernador, para viajar até Brasilia, Distrito Fecloeral. 
a fim de trata r de assun tos do interesse da Administração 
:.mapaense, no período de 23 a 27 do eorrente m~s. 

Art. :Z~ - Revoi(óldas as diRposições em contrário. 

Palácio do Set entrião, em Macapá, 20 de no\·embro de 
1975 87° da República e 332 da Crlaçéo do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0919 cle 20 de novembro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições q ue lhe são conferieas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1° - D&signar, no a termos d0s artigos '\'2 e 73, 
d a Lei n.• 1711 , de 8 de outubro de 1952, Diógenes Eles w 
da Silva, o~upante do cargo de O!lclal de Gabinete, Símbolo 
l O-C, par a su lui ituir. no per íodfJ de 23 a 27 do corrcn.f' 

Art. ?..0 - Revogadas as disposições em l:ontrár!o. 

Palácio do Setentrião. f'm Macapá , 20 de novem bro de 
1975, 87.0 da Re publfeA e 33.f' <ia Criação do Território Ff' 
deral do Ama!i)á. 

Arthur Azevedo Henn!ng 
Governador 

(P) n.c• 0921 de 20 de novembro de 1975 

O Governador do Territór io Federal do Amupá, usan
do das atribuições q ue lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 712/75-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar Luiz R f beiro de Almeida, Se cre
t:\rio de Educa ção e C ul tura desta Unidade, e Ann'ie Via ntta 
da Costa , Professora do Ensino Secundário, do Quadr 0 de 
Funcionarios do Governo deste TerritórJo, atua lm ente exer
cendc> a fun çãtJ de Presidente do Conselho de Educ:açãt', 
para viajarem da sede de suas atribu ições - MACAP A -
at é P orto Alegre. capital do Es tado do Rio G rande do Sul, 
a fim de participarem do IX Encontro de Secr etários e 
Presidentes de r::onselho de Educação a t er luga r naq ue la 
Cidade, do período de 23 a 26 GQ no\fem bro do oorrante. 

Ar t . 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de novembro de 
11175, 87.0 da ReJi>Ública e 332 d a Criaçãe do Territór io Fe
dera l do Amapá. 

Ar thur AEeveà o Henni ng 
Governador 

Companhia de El etricidade do A1n apá 
CEA 

A V I SO 

Edital de Tomada de Pre;os nº 03/78-CEA 

A Com pan hia de Eletricidade do Amapá-CEA, 
torna público, para conhecimento de quantos pos
sam se interessar. que se acha aberta a Licitação 
de Tomada de Preços n.O 03/ 75-CEA, para refor ma 
geral no Almoxarifadc e ampliação e reformas no 
prédio da sede. 

A Licitação realizar-se-á às 08:00 horas do dia 
11 de dezembro de 1975, na sala do Departamento 
Técnico desta Empresa, sita à Avenida Padre Júlio 
Maria Lom baerd n° 1900, nesta Capital. 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
serão fornecidos pelo Depa rtamento Técnico da CEA, 
no endereço acima mencionado. 

Maca pá, 18 de no\'('Jn bro de Hl75 

Doi~· Men d(· ~ Dou,·in~1il 
Diretor A clmini~trat · \'r) 
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As H('partiçõc·~ f't'li.Jiicas I 

'l'l·rritoriah dt'\CI~ remelf'l • 
~·:-.pedi<•Jitl' dt•s tin: .tJ, '' pui.JI1-I 
cação ne~IP DL\RIO OFICIA!. I 
diarianwnt<• ai{' as lk:OO hnril ~. 

As reclanuu:õ<'S pcrtinnn
tPs ú matéria rP tribuicla 110~ 
casos dl• Nl'OR ou omif;RÕ!":. 
dcvPrão ser tormuladac; por 
t'serita. a ~e~·ão dt' Hcdnçiio. 
das !J its 12:(10 horas. e da!' 
15:00 às 17:00 horas. nn máxi
mo até 72 flora s apóR a satrla 
dos órgãos ofidais. 

EX PED IEN1-sE 
IMPRENSA OFTliAL 

...:::r~ 
DIRETOR 

Crn·los de Andrade Pou!es 
~~ 

DIARIO OF:CIAL 
1 rnp~··'~"" nas Oficina~ da ID'J'~'ens:1 úfJc · 1 

MACAPA T. F . A;\oi·\PA 
~.-<.~ 

ASSINATURAS 
Arual 
;:lc 1-r t •st r a I. . 
Trimestral . 

Cr) 2l.U!I 
~->.00 

:\~ 11Pp!lr!içõe>s f'li. ,licus 
d!og'll"-'l '"' lS a )~ÍnHLlll'<l.S 
:. ... .1a1~ r,•nrnactas ntl· :!a dt> 
1('\ t>r••li'(J Ot• ca.1a !11\rl P üs 
illÍL'I.t<l:..~ . Pm quai(Ju<·r t-poca 

: flt'lüs úrgiio~ c•om(H ll•tücs. 
1 A tim dP po;: ,thiliiar a 
'rr•mu.;sJ. flp Yalnrc·~ ~ll:ompa-
tllllt .lo~ (11.! &~claJL•einwn1oH 

1 <J.t.lnto a ,;ua U(-llicad·~. soli
<'it.tlll'> , uq•m os in teressados 
pn·lt•n•u<'ia .. l Jent<• dJPqllP ou 

; \'a lt• ptl.~ tal. 
I) ,; ~llplf'tlH'li(Ot; Ú~ Prli-

1 <;•jl's dn~ <irgiin . .;; otietai<: ~ó 
'>l' rnrUl'I:Não ~o . .; a~,;inan:,·,; Ü 'l úl'Íf!lllHis d(•n•rão ''('I' 

clatilogratado~ l' autPnli<•a<lo~. 
rp~;saiYada~ por quem lil' di- . 
reito rasuras c t•meudas. 

« 1:2 .. Jil 1 qu0 : 'l ~ulicilar~·m "'' ato ~a 
l\únero avulso <: ] ,00 :.1 :.inut;•··a. 

-.:::::r-~ I ) «f\ R:\~ T I IA- Este Diário O! eial L Pntontr<:clo p .. ra t1·HH- < lllllC'ionút'iO pnl>líeo l!"-

1 
rh•rnl. t•·r l um ck~·:llllto dt• Excetuaria~ a~ para o t•x- n 1.10 ~al:io Nacional e Internacional ela !JrprPn:>a da · - s E · · lti~ 11 • l 'ara I:!ZI"l' .l•'ts a l'~!t' 

tNI<'r, que ' ('!'ao f' em p r t• LC.H'l'ER PRES . no r<mhl Imperhl Hol,l . __ l d"'l'Oiato, dt'\'t'r"' flt"tl\at' e,;ta 
anuaiq as a,.~·ínaturaR poder- ---- -- - ---- f •• 
S(' ão tomar. !'m qunlqu<•r l'ara fueilitnr aos assinao- A~im dt• t•vita · -·nluç,!ol ':'HI'li r;::n no ato d•l af,ina 1urn. 
{·poca. por .;pis lll<'l't'' 011 um 1H•_,. u \ <·t i!icação do ~r·azo rlt /de C•mfllluid:pJ.• 11 1 rt•t·t>bi-l C.) t•u··ln dr eada ~"X<'mp!a r 
ano. J \Ulldadc Cc suas aRsmatura:;, rnento. du~ jorna '· r1<'W'm ntra,a•'n dil~ úr~ilus oiieiais 

na part<• ;;upf:'rinr do endcre- os a'l~lllallfl'~ IH'O \ ~ti~· IHlat' e Rc·rt·. 1u \ cnda UYt' ! .o acres-
A!> a~sinuluras vc•ncidas Iço viio imprc•o.;sos os número Il'Spocti"a l'( noYr ~:i o <"lllll / eirla dr C1 $1,00 SG eln nwsr..w 

podc•rão ser RU~ J)('nRas srm do talão C(' rpgistru o mês c• antec!'Ciencia miuin 1a de trinta ano. r de '~;·$ :! ,OI, por ano 
aviso pré\iO. o ano !'m qut· !indará. (30) dia~. I df'l'orrido. 

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

Comissão Permanente ele Avaliação 

(Decreto n° 0868j7f>) 

NOTA DE CHAMADA 

A Comissão Permanente de i\<,•aliação. designa
da através do Decreto GovC'rnamcntal nº 0868/75, 
de 23/10/71, convida a compan•ccrC'm nas lJoras 
normais de expediente, munidos de StUS documentos, 
em uma das salas (nos altos) do prédio onde fun
ciona v a a Olaria do Governo deste Território, todos 
os proprietários ou posseiros das iJrea a seguir ci
tadas com ou benfeitorias, que foram consideradas 
de utilidade pública e que serão avali!rias para fins 
de desapropriaç~o. 

- Posse Araçás no Bairro do Duritlzal (herdei
ros): terreno baldio ao lado da Fábrica de Guaraná 
G lória no Bairro Santa Rita: quadra onde será cons
truída a Escola de 1.0 grau Professora Deusolina 
Farias no Bairro do PacO\·al: área onde está cons
truida a Assembléia Amapaense: trecho da quadra 
n° 50 ao lado da Associação ComNcial, ambas no 
Bairro Central e área localizada em frente a Granjo 
São Miguel no Bairro do Trem. bem como, as de
mais áreas que serão brevemente publicadas atra
vés dos Orgãos de divulgação desta capital. 

Macapá, 19 de novembro de 1 H75. 

A Comissão 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Lei n~ 40/75-GAB PMM, de 31 de outubro de 11175 

Dispõe sobre o rcaju<te dt> \'encimPnto e salú- I 
rios dos servidores da P~t• !elt t.ra Mumcipal de ' 
Mncapá e dá outras pro\'idL'I'Cias. 

O Prefeito Municipal de Maca pá, Capital do Territó- 1 

rio Fede>ral do /\mapa. 

Faço saber que a Cámnra Mun icip:JI aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei, na forma do que dill
põe o artigo 66. do Decreto Lei n.0 411, de 8 de janeiro de 
1969. 

Art. 1° - F icam majorados e-m 10° 0 (dez por cento), 
011 atuais vencimentos oa ulários dos 11ervfdores d& Prefei
tura Municipal de Macapá, bem usim OQ pessoal Inativo a 
Pensionista. 

ParfnFiofo l.-nico - Fica iguélltnentE.> ma]orFicio, com o 
pcrrenlual deste artigo, as vnntfil~t~n~ prP.vi~tn<: r:•ra os 
ocupantes d~ carf(c. s e funções de cGn (iánc;;L 

Art . 2° - t\s gr::~tifi car5r-s ro..,._edid;;~~ a ~crvidores 
municipais . com a finalidaãe de rP1 nbuir Q l'xer..:H·io 1-m 
Reoqime de Tempo I n t~gral e D4dit'açiiú Excltlsiva P o >:.er
viço !';xtraordin:írio , p:ts~nrào n st r .~alcuJa,i:l ~ suor e os 
vt'ncimenlos e sul~rÍ(•~ basicos decorrente-s do p1·<:sente 
reajustamenio). 

Art. 3.0 
- Nu:; etll<'t,!os ner.cssários à aplica('ão da 

prePente Lei. St'IhC arredondado~ para mais R> frações 
centesimais. 

Art. 4° - O re<Jju~tamento úi!) conce~iclo \ igr,rará a 
partir do diA 1.0 h:! no\'cmbro r'" 1973 a as di'SP•'<ls de
correntes serão ; tt>nciidns com rf'Cllr<!,~ cr~<omcr.tnr;os no 
forma pre\'i>,a no ltPm Ill , r'o ;.ll rá;•tafn primeiro. do arti
go H, combinado com o art.. 42 da lt:i ·1320, oaról o Que fH:a 
desde já autorlz<Jdo o Poder Executivfl. 

Art. 5.< - JLsta Lf:'i entrrm~ t.'m vigor na rl1ta de sttll 

publlt'ação, reo,·o~~·Hias ;:~ ctispo~icnes Pm contr&t i o. 

I'c1I;Jcio 31 ,:c ~Iio~rço. 31 de (JUtubro de 1~75. 

Cl'!iton Flgueirecto cl•• A:t.P.ve;:lo 
Pr•'ff'Jto ~lunlcip:~t r. ~ ~;Iarap1 

J•.con~ . NP\\' lr>n Do•Jgl~•o. Barnta do~ ~a!l1 os 
f Jlrt>tor do Dernrt.'ln•t'•Ho CP .\dr.tinistração d· P~ M 

Càma1 a :Munic:ipal c1e 1\Iacap~ 
Decreto L •g.sl< ti v o n°. 1 O· 75 - C\\! M 

o Pr.-~identP ch Câm&r& 1\Tl 1icipel cle v1acopá 
Faço saber que a Câmat a \.'lunic.'pal de Macs.

p~. aprovou e eu p~<•mulgo rle ac01do (;Om o 11rt. 
184 do HegimEnto JFtt erno da C'csa o segurnte 

Decreto L !!!gü l&ti v o: 
Art. 1°. - S1o aprovnd~s 1u tontas d[1 Prefd

tura Municipal de Mac:Jpi:-, rderente ao (•xercício 
de 197-!, gestÕt'S dos Pref- tos Lourival Bevtnuto 
da Sil\'a e Cleiton Figueirf'do d~ Azt-vt!do, n1~ 1 est>n
tadas pe lo atual titular do E>.ecutivo Mumcipal. 

Art. 2°. - Este Decreto LEgislativo t:ntrará em 
vigor na data rie sua pubhcljção. revogsd 'lS as dis
posi ções em contrário. 

Gabinet~> do Pl"•sidente d8 Cé1marA :viunicipal 
de Vlacapá. ltn1 H1 e I'<:>Vembio de t97;) . 

.JarJJta:> F111 reira Gàto 
Presidente 

Bento Góes de Almeida 
2°. Secretário 
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Cama1 a í\hm cipal de Ma capá 

n ... cretr• Legislath·n 0l'. 0 11 /75 - CVM!.VI 

() l're>i•it>nlt! ·:la Camor:l i\Tunk'pal rlE> ;\l[qcaç..á. 

Fa,o saber que o Pr .. ~i·if·nte rln C'âmarn ~.1u

ni~ipel ele rvlacapil, &Pilfn'ou eu" p1 rnuh o de acor
do cnm o art. 184 riu Re•{llnt''1t<• lt)t<:>rno Ja Casa 
o ~~gDint.:> 

0Pr:reto Lf.>t~islativo: 

Art. 1'2 - Ficam apnH·nrla ns contas da Câ
rnl1I a .v[unicipal de ~lac HJ.H• r<-fd f:' r: t> no f..:'{PfC'TCJo 

dr l!H..J, '5'~~Lfi 1 dos Venudores Wulter Banhos dP 
t\q;uiJ. Pr<>,)d •r h- Ruimunrla lr>lanrlP GuHra d·: 
O!iveirn, 1·1 S·~::ret:tria e t\lceu Paulo Ramos Filho, 
2.0 S-:r.·t ewrio. 

o\ r! 2.'' - EstP D"C'l e to L( g1 l?tinJ Pntrará 
t:m \·ig '' na rlhta cte sua pub 1caç;i,. r.-,·ogarlas a;; 
di~po•,i>.,.-·~s em cüntr<irio. 

G~ '>in,~ te do Prt:>~id~nto.• da Cim3ra l\lunicipal 
d~ :-,1nn;Jfl, t!To ''l de r.oveMbro de 19íR. 

Jarbas f·~rréi ra Gato 
Preside1te 

Br•nt<1 Góe5 rlP Alm1 ria 
2.'' SPcret?.rio 

A~Ê·ncia da Receita Federal rle M a<.:a pá 
EDITAL ;;-\ 0 03 7~ 

O A~~ente da "'leceita F'Pderal em Ml!eap:í, pelo pre-
8<'nt·~ Euital, • Oll\ idil o~ r!edan nt.-~ 11uuixo rel~.t;ion~dos, a 
cr.mprorecerem u PSta Ag~ncin. a Rna C:lrdicio MPndes, 122!1, 
munidos do Recibo cte Entr('•1a cta Dec\nraçào. em seu pod~t>r : 
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NOMF.S 

José Rillzmnr da Silv~: FJvnc!.o 
Irlon Nar<Jr0 Siqlll'in: :".tr.L1?. 
\lanoel Jon:1s 
''!.litnunJo .José Pirtl1f>iro 
Ostleno L.eile Filho 
\lanool l':unt"s Ferreira 
lo~tt ~ouza .Carreto 
v'íada L\,cia Soarrs •)•1 Alm!'ida 
Rnil~undo Alberto na Silva C<l•·diJ·,o 
V.o;~é~ Pinheiro Linh~res 
V.;-;ria L1dza Barbo~:. "1a 1tar.a 
.J o~e Cr.rlo~ dP Scuzn Hod.-i~ues 
Orlnndo Gadelha rll.- r..J irand~ 
Orh:a l~lo de Almeid<t 1'\unes 
rvlaril~>ne Mt:ndei de Souza 
Juan S~rgio Owen Palma 
Sérgio Bln TOi" da Si!va Carrer~ 
Ve1:a d•· Jpsus Pinheiro Correa 
Jo5é Rose rdro cte Olivf'ira CaMr.c·s 
:•rólm:ib.:o Galdina Rortrlgues 
Doni;ía l'lr.l eko Uma 

SGlen Couto Roàrigue,; 
AieAie 

~Ir.,_.._~----·--------~----------

Junta de Conciliação e .Julgamento de :\1acapá 
EDITAL DE NOTIFTCAÇ.AO VELO PRAZO DE lO DIAS 

P••lo pres,'ntP EdJlo.JI ficam Nollfkados os seDhores: 
Claudk•nor Vi<:na Da\·id, Abel Bali~tíro :VIa<.:hado, .Josinu 
Rodrigues dé ('r.rvalho e Arquirnino dos Santos 1\lachado. 
• ,,dos a1 uainH'ntl> em lugar in c r rto e não sabido, reclaman
tes ncs autos do proce~so n" 119. 121. 123, 124 e 125/ 74, em 
qut! C•m:>tru tora l\larsola LtdA .. é reclam!'lda de que devem 
indicar :1a Sécreta :·1a o a Junta de Conciliação e J ulgaman- • 
to de l\1acap~ , o par:.:deiro ou hens pertencentf<S a referida 
firm:J. 

Secretaria de .J C J de Maca pá, 18 de novembro de 19 i. 

Buton Ramoll 
Diretor Ót" Secretaria 

Poder Judiciário 

.Jugtfça dos Ter ritot i0s 

TirTrtório Federal do Amapá 

Juiz r/r} Diref/n d({ Comrn·ca de Macapá 
Ed !Jt:; l d" Citarão. rrm ,., pr'17.0 df' ! 5 dias, na form a abaix o: 

ú Doutor RubPn:- B~ptista de Oli\'eira. Ju!z Tempo
r:;rio cjJuri~diçào PIPn« da Comar ca de Macapã, Capital do 
Terrltór!r. do Amapá. na FormA de Lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o prPseDte E dit a l oom pra
zo de l ~ d ias \'irem. ou dele tiverem conheelmento. que 
neste .Tu zo eorre Sf'V' tran:-mites um processo em que e 
alusado Arlete l\1ira e CrPu~a Conce c,.ão Mira Coêlho como 
incu.t so no art. 129. r 1c o art. 44, n° ll. alínea f. D pr im e ira 
e art. 1~!:!. c/ c o art. 44. n'' IT, alíl'!ea f e 25, a ~egundt~ d o 
Código Peial. 

E, como tenha o O!ic ai rle .Justiça dêste .J u ízo cer
tificado não o hn\'er t<ncontrado ne~ta Comar ca, não sendo 
possível citA-lo pPssoalmentP cit<e>-o pelo p r esen te a com
parece r r. este .Juí70, no edifJclo do For m desta Comar ca, 
rito à avenirla All" ,:"·nas u" 26 esquina com a Rua Cel. 
CorioJ:mn Juc~. "l•rta ci:lade, no dia 21101 1~76. às 9:00 hor as 
afim de ~e r interrCig<~do, prom1· \ Prst..a defesa e se r not ifi
cado dof. ulteriorf's térmcs do p rocesso. a c;ue de\·et·á com
qarE'Ct r sob r~'na d<> r~>ve>lin Pflra conherimetto de todos 
c passado o presPntt> e-di tal, cuja 2" \'ia ficará afixada no 
lugar de coHume. Dado ~ passado nestJ cidade, aos dezoi
to dias cio rnes de novembro do ano dE' m i l no\·ecent os e 
~etenta e cinco. E~;~ Nmo .JI'P\IS Ara nha Nunes, Esc.r ivi o em 
Pxer ric!o, subscrevi. 

RubPS Bapth;tn de Oliveira 
.J\IiZ Temporário com Jurisdição P lena 

Junta Comercial do TE2rriiório Federal do 
Amapá 

DoctH'Jtntos deff' tidos em 09 de nutubro de 1975 

Firma~ Individuais 

;i~!l, 7ã - Emanuel ,>\. Nogueira 

!') ll/75 . 

5-13 75 

5ede· Av Diógenes Sil\'a, 1.55'{- Buritizal -
Macapá Ap. 
Capital: Cr$-3o ooo,oo 
Objetivo Comércio varejista de tecidos e 
Alumlnio: Panelas. Raclas e Friiidenr.s. 

Deoclldes A I berto 
Sede; VI. Beiradão do Rio Jul, 
7egão T. F. do .'\m:~pa. 
Capital: Cr5-3o.oo~.oo 
ObJetivo: C0mércio varejista d~ 
vestuário, inclusive calçado~ e 
armarinho. 

Moacir Braga Coutinho 

s / nQ - :vra-

ar tigog do 
artigos de 

Sede: Ru<1 Cándido Mendes, 1.300 • Centr~l 
- Macapá Ap. 
Capit~ I C r$- I o.ooo.oo 
Objelivo· Hotel. 

A ~tereções Con tr atuais 

~792 

07 93 

0794 

õ27/i5 Mineração Ital Ltna (C.S. n° 71 /73) 0647 
Sede: A\. Iracema Carvão !'\unes, Jil6 -
Macapá .1\p 
A~sunto: Helira .. H· da sociedade a Com
panhia dt' Mineração Hio Acima. transferin
do sua quotas à Sócia Unfgeo Geolcgia e 
Minerac.3o S.A. 

s:~8/í5 -- REMACO - Representaçües Ma rítimos e 
Co•nerciais Ltda 06 48 
Sede: A\. Preside nte Vargas, 156 - l Q 

andar- Conjunto A. - Macara AP. 
Assunto: Rr·rompo'!lic;oão do contrato social 

540 75 - Teixeira & Cia rC.S r' • fi36) 0549 
Sede: Rua Leopoldo ; 1<·rJ, ·lo 1 J7r - Ma-
coap-:1 Ap. 
A~~ .Hltrl' '\ gerencü .. t • ~ soe \ ,,, •'- .-r~-1 exer-
cida por todos o~ ~ur ;r)o, 
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Sociedade Anônima 

546/75 - 9antana Madeiras S/ A C66e 
Sede: Rua Quinze de Novemb ro, 226 - Con-
junto 411 / 412 - Belé m Pa. 
Assunto: C' ri ação de uma fil ial à Ilha de San
t ana - Macapá Ap., com o ca pital destacado 
da matriz de Cr$ 1·2.000,Il0. 

Procuração 

~28/75 - De: Mineração !ta l Ltda. 
a: Antonio José d e Castro Lyr a P'orto e outros . 0025 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá - JUCAP 

Docum(Ontos deferidos em ::!3 de outubro de 1975 

Firmas lndivid'.l ais 

566/ 75 - J . D. Brandão 0797 
Sede: Rue Leopoldo Mscha do, 2.490 - T rem 
- Macapá Ap. 
Capit al: Cr$-2o.oo~,oo 
Objetivo: Mercearia. eom pra e v enda d e pro
dutosdo gê nero, tais com o: ce reais , latarias , 
cigarros, bebidas e bolacha s . 

1567/75 - C. Lamego 0798 
Se de: Av. Henrique Galúeie, - 14tH - Trem -
Macapá Ap. 
Capital: Cr$-lo.ooo.oo 
O bjetiv o: InstalaçÕ E" J e létricas em depe tldên
cias prediais e ind ustri a l!, Montagen s d e 
substações, linhas aéreas e ins ta laçÕeil hi
drá u llcas. 

Contratos Sociais 

562/75 - Fazenda Re<ientor Ltda 0657 
Sede : Fazenda R edentor - Marge m Dire ita · 
do Rio Araguari - Macapá Ap. 
Capital: Cr$-15o.ooo,ao em 150 quotas; R amiro 
das Neves Dias, Cr$-loo.ooo,oo ~ Benedita 
Pereira Dias Crli-5o.ooo.oo 
ObjfJtivo: Cr iação d e gado bovino e Bubali
no ; e marchantaria. 

583 /75 - REICON - Construtora R ei Ltda. 0658 , 
Sede : Av . Me ndonça Júnior, 301- Macapá-Ap. 
Capital: CZ r$ 9o.ooo.oo em 9 q uotas; Zeneide 
da Silva Rodrigues, Cr$ 3o.ooo,oo, Fra ncisco 
R ufino Sobrinho, Cr$ 3o.ooo ,oo e Osia s Bar-
roso Corrêa, C:r$ 3o.ooo,oo. 
Objetivo: C0nstrução de obras de arte s e 
com plementar es. 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
1132 /75 AUTOMAC - Automóveis de Ma~:apá Ltda. 

(C. S. ne 600). 0651 
Sede : R1o1a Cel. Leopoldo Macha do, 147CJ - B 
Macapá Ap. 
A ssuntQ: A gerência da Sociedade ser:í exer
cida por todos es sóe los, em conjunto ou 
Isoladamente. 

ANOTAÇÃO 
559/ 75 A. CONCEIÇÃO (F.I. n ° 331) 0677 

S ede: Major Bll!ezer Levy. 2700-A - Trem 
Macapá-Ap. 
Assunto: Aumento de capita l d e Çr $- 15.ooo,oo 
para Cr$- 5o.ooo,oo. 

Processo julgado e colocado em exigência pelo Ple
nário n a Pauta do Dia 23 de outubro de 1975 . 

556/ 75 - SEVERO VEICULO LTDA. - SEVEL - Alte ra§ão 

Junta CGmercial do Território Federal do 
Amapá 

Documentos deferidos em 30 de outubro de 1.975 

Contrate Social 

172/ 75 - Xavte.r & Regina Ltda. 0659 
Sede : Rua Tll'ad~J.ntei, 301 - Macapí Ap. 
Capital : Cr$·4o.9oo,eo em 40 q uotas; fran-

cisco Xavier R odrigues Vie ira, Cr$-2o.ooo,,)o 
e R egina S oar es Vieira, Cr$-~o.ooo,oo. 
Objetivo: Supermer ca,:o. 

Alt e ração Contr atual 

'S74/75 - Agropecuá ria Arnguar y Ltda. (C. S. n° 507) 0652 
Seae: Av. Machado dr As•is, !13 - Macap;i Ap. 
Assunto: Retira-se da sociedade Walter Ma-
cie l de Alme ida; ad missão de Maria de Na-
zaré Neves. 

Anotação 

l\71/75 - A. F. Souto 0673 
Sede: Vila Mala, s/nº -· Por to de Santana -
Ma~:apá Ap. 
As! unto: Aum ento d e capital de Cr$-2o.ooo,oo 
para Cr $-7o.ooo,of>, 

Prot eção do nom e comercia l 

575/75 Vallsé r e S/ A - Fábrica d e A r tefatos de 
Tecidos Indesmalháveis 0671 
Seda: Av. Henri Sannejouand, s/n.o - Santo 
André- SI?. 

576/75 - SCIA G - Sociedade Comercia l e Industr ial 
de Artefa to de Gesso Ltda 0672 
Sede: Av. Antonio Ca1·doso, 319 Santo 
André-SP. 

Processo j ulgado e colocado em ex1gancia pe lo 
plenário na pau ta do dia 30.10.75 

573/75 - R. N. Almeida Souza Anotação 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fundado em 31 de mar ço 1975 

ES T ATUTO 
(Continuação do número ante rior ! 

Art. 90 O presente esta ut.o só poderé ser refor mado 
por in icia t iva d o P r esidente do Colo1·ado, pel o Conselho de 
Diretor ou por preposiqão da Assembléia Geral, quando 
ass inada por 1/3 de aRsoc iados devidamente quite~ com o 
cofre do Colorado, maio res de vin te e h u m anos de idade. 

§ Único - O est a t uto do Colorado poder á. também 
set· r e formado em parte por determinação de Orgão Supe
rior q ue estiver filiado. 

Art. 91 - O projeto de r e forma do Esbatuto deverá 
ser redigid o em forma de emsnda, ficando expressamente, 
assinada a m at ér ia emendada. 

Art. 92 - A reforma entrará em v igor após o cum
primento da s formalidades legais. 

C!lpítu lo X 

Das Disposições Transitór ias 

Art. 93 - O Colorado emi tará duzentos e cincoenta 
tí t u los de sóc ios pr opriet á d os afim de in ic ia r as obras de 
eonstr ução dii sua sede própria. 

Are. 94 - por ocasião do lançamento dos títulos seré 
e laborado o Regulamento quE" disciplinar~ o pagamento e 
a s obrigações que se f izer em necessá rias, observada as 
n ormas es tatutá r~as. 

Art. 95 - Este Esta tuto entra r& e m vigor na data de 
sua aprovação pelo Conselho de Diretor do Colora do Atlé
tico Clube . 

Bernad!no Sena Ferreir a F ilho 
Presidente 

. Ju ra ndil dos Sant os J uar ez 
Via e-~Presiàente: 

Deriva i Castro S ilva Amorim 
Diretor Adminlst ativo: 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 


	

