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EXPE DIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
* Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sj n 2 Macapá - T . F . A . 

TELEFONES: 

Gabinete do Diretor 
Chde das O fi cinas . 

DIRETOR 
fRANl LDO TRINDADE PO~TES 

546;{ 
5~07 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual ..... . 
SE>mestral . . . . 

OUTROS ES T ADOS E MUNIC1PIOS 

CrS 500.00 
f'r$ 250,00 

Anual . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 800.00 
Semestra l . . . . . . . . . . . . . Cr$ 400.00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzE-iro ~ 

lteereto~ 
(P ) no llOll de 17 de janeiro de 1978 

O Goverllador do Território FedE-ral do Amapá. usan• 
G! o du atribuiçõell que lhe sio confer ldaw pelo ar tigo 16, 
Item Il, do Decrete- Lei n' 411 , de 06 de janeir o de 1869, 

RltSOLV:S:: 

Art. 1.0 
- F azer r evert11r a ve Quadr os do G overno 

d o T erritóf'io F e der a l d o Am apá, apen as pa ra Clns de pe r 
cepç ã o cfe v enci mentos e d emais vantagen 9 fln a nc6ilras , os 
servidor es Manoel Soares Couto, Oficial de A d mlrlatra ção, 
n lvel 16-C e Wald ir Rla nellg, Escrit\urá rlo, nivel 10· B , n
dls tribuldos p e lo DASP, p ara o Q \la dro do MINTER. de 
confo rmida de c om a Portaria D ASP. n° 160 3, de 09 de 
aovembro de 1~77 , por determinação da D~re tCilrla d E> Pe~ 
soa i õ o Mln Pst é rl o do lnterler. 

Art. :1 2 - Cessar os efe~tos decorrentes dos Decr e
tos (P) n úme rc1J1 0730 e 0?31 /GAB, de 16 de dezemb ro de 
1977. até ul te rior deliberação no q\.118 se r efeu eu presente 
D ec ret'>. 

Art. 3.0 
- Revogada s as di spos ições e m contrá rio 

Pa lácio d o Setentr ião. em Macaoé, 17 de janeiro 
rie 1978, B99 da República' e 35º da C riação do T erritó rio 
Ji'!'dPral do Amapá. 

Arthur Aze\·edo Hennln!! 
Governa dor 

(P ) n9 00 12 de 17 de jan ei ro de 1978 

O CloverRedor clt> Terl'ltórlo Federal do Amapá, u sall· 
tio das atribu ições q ue lhe são conferidas p~lo artigo I 8. 
It em ·n. do DeC'!'eto-Lel ng 411 de 08 de j an'f!iro de 19tl9, e 
tend0 e'm viSta o que I!Ollsta do Proce-sso n.• 2156/ 77-SA P', 

RBISOLVE: 

Art. 12 - Re tiillcal' oa reda ~Jão do Decreto IP) n.• 
06!11 d e 25 Qe nove mbro de 1977. pu bllcs do no Diá rio Oti
Q<ia l n2 2.62 3. de 06 de dezem bro de me&m o ano, q ue p t11sa 
B v igo rar com o seguinte t eo r: 

- E xonerar, a pe dido , n o-s term o'~! do artigo 7fl, Item 
I , c:ia Lei n,o l.71 1, d e 28 de outu bro de 1952, o servidor 
Ernél'n l Marinho Ferre ira, ocupanlle do car !i(o de Escl"i turfl 
r io, n~vel 10-B, !CódJgo AF· 202). do Quad ro de f u n~:l o ná
rk>s do Gov e rno desí!e Terrttó r1o, lotado na S11creta rla dre 
A dministra çAo e finança s. a conta-r de 1.0 de n ovambro 
de 19':7. 

Art . 2.o - R evogadas as di sposições em contrá rio. 

Palhlo do Saientrl!o, em Maeapá, I 7 de ja n ei ro de 
1978, 89.ct d.a Repúbllu e 35' da C riaÇiio 4o Terrltót'lo fe
deral do Amapé. 

Arthur Azeve.do H &n n!R g 
Goveroe.Cilor 

PlJBLICAÇ0ES 

Página comum. cada centlmetro pur coluna CrS 20.00 
Pr~ço deste Exempla r Cr$ 2,CO 

Matéria parll publicação das 07:30 às 12.00 e das 
14:30 às 17:30, excE>t uancl o os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di t. rio, capita l, e 8 dias nos municípios e outros es tados 

OF1CIO OU MEMORANDOS - D~ve 11companhar 
qualquer pu blicação. 

ASSIN ATURAS - Cllpi1al, Mun irío ios E> outros 
estados em qualq\\Pr époc!l 

F O RMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& corrE-nte 

Assina tur as e P ublicações: Em cheque nominal para 
«Ser viço de Imprensa e R adiodifusão do Amapá 

SIRDA • 

Assinatur ;.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso pr évio. 

Este f) iário Oficial é encontrado para lei! 11ra nas 
representações do Governo do Amapá em Brr~s ília -DF 

e Be lé m, Estado do Pará. 

(P) n.0 0013 de 17 de janei ro de 197il 

O Governador do Território Federal do Amapa. usan 
do das atribu ições que lhe ~ão conferidas peJr, f•rtigo ! fi. 
item li. do Decr elo·lel 11° 411, de 8 de JaneiJo de IPHI P 

tendo em vis ta o que consta do P r ocesso n.0 496/í 8-SEA C 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
-- Exonelfa r. a pedic)c, nos termo& do artigr. 

75, Item 1. da Lei n.0 1741. de 28 de ou<tubru de 19~:!. o 
servidor. Ra imundo Bor ges de Souza. ocupante do carcn 
Be Auxiliar de l nspe<;.'à o Sanitária e Rur a l, nível 8 ICód1gn 
P -204), do Quadro de F unclonád os d o Govemo d este Ter
ritório, lotado na Secr e taria de E~;otwm ia. AgriculturA e 
Co lonização. a co ntar de t16 de dE-zembro de 11177. 

Art. 2º - Rev og;~das as dlspo slçõe~ em cont.rá ria. 

Palád o do Sehmtrlão. em Macapá. 17 de Janei r o c.e 
10711, 69' da Re)lública e 352 da Çr iaçl o do Terr itório F'ede· 
rfll do Amapá. 

Arthur Azevedo H e nnlng 
GovPrnador 

{FJ n° fHll4 dE> 17 dE> jane iro de 1978 

O Governador do Território Fed E-ral do Amapá. usan
go 0as atribuições <Jll" lhe são confer idas pE-lo artigo IR. 
item li , do Decreto-L ei n.0 41 1. de 08 oe janeiro de J()t)9 . e 
tendo em vi sta o que consta do P roce-sso n. 0 li :J5 t 77 -GA B. 

RES OLVE: 

Art. 1.0 
- l"azer reve rt er à repartição de orfgem. o 

En geFlhe.tro Agrooomo Vi!nd!m 1\ lves Rodr!gueF. QCupante 
do cargo da c la ss e •B» . ela 8érle d!' class es de Of!c l~t da 
Admln1 stração, nlvel 14. do Q vs d" o de Fun cion~rlos do 
Governo dest e Território, lotado na S~ cr.e f a ria di! Econ o
mia, Agd cu lttira e Colonlzaçeo, p osto à dir p• s i ('Ao d-a Su
p erinte ndência N scfoonBI do Aflast eclmE>nto ( SUNAB~ . atra 
vés do D-ecreto ( P) n.0 0267 . de 29 de abril de U:l77. puhli
cado no Otário O!lcla l números 2.48Í " 2.48~ de lO e 1 I da 
m aio c(o m e1mo 'ano. 

Art. 2.o - Revo~Zadas as dis posições em contrá rio. 

Palácio do Setentrlão. em Maca pá. 17. de ja Re iro 
de 1978 , 89." da República e 35.0 da Cr illção do T errlt0rlo 
Fede ral do Amapá . 

Art hur Azevedo Henning 
Governador 
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(P) N." 001!1 de 17 dP Janeiro de 1978 

O Governador do Território Federal do Arna pá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 
I I. do Decreto-Lei n º 41 1, de 08 de janeiro de 1 9fifl, 

RESOLVE: 

l!enceder apo~enbadnrla. de acordo oom os art.tgos 
101. item III. ~ uoico e 102. 1tPm I. alínea «B•. da Emenda 
Constlt u 'clonal nº OI, ele 17 de outubro de !969. a Aldnda 
Alve• Pinon, matricula n• 2.2Gf•.031, r.o cargo de Profes~or 
Auxllfa·r do Ensino Pr imiirio, EC-516, do Qurtdi!"' de P es
"oal - Partt> Permanente - do Governo deste Terrü6rio 
( Pr0c~sso n9 0866/77· SECI. 

Paláclç, do Setentrlãn. em Macapil 17 de ian eiro de 
!9' 8, 89.0 da República e 35n da Cria~ão do Território F!'· 
d t>r<~ l do Amapá. 

Arthur A7.everlo HPnntng 
Governador 

(PJ 1,1 0016 de 19 ele janeiro de 1978 

O Govf'rnador do Território Federal do Amapá , usé:r 
do das atribuições que lhe ~ãn conferidas pelo artigo 18, 
ltf•m 11. dn DecrPto-Lei n9 '111. de 118 de Janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Aa-t. 1 Q - De~lgnar o Doutor Rubens de Bftraúna. 
Searelárlo de Saúie ,. Ação S .clal do Govemno deste Tev
r~t6rio, para viajar da sede de sua8 atrlt~ulqÕell - Macapá 

até às cldrtdes de Manaus-AM e Belém-PA, a fim rle 
participar do I Encontro de Saúde da Amazónia, no perío- 1 

do de 23 a ~() de janeírc' do co rr.ente <rno. 

Art. 20 - RPvn[(am-~e 11s dl~po!!içi\eF em contrário. 

Palácio do Set~ntrlão. em Macará. l!l de ja~C'O 
d,. 19,Z8, R9° da ~epúbl!ca e 35." da Criação do Terrifõrio 
FPderal do Amapí1. 

Arthur Azevl"do Hennfng 
Governador 

l?J n.0 0017 de 19 de janeiro de 1978 

O Governador do Território FPrleral do Amap4, usan· 
<in rias atrlb~lções que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
iiPm TI. do 0ecreto-Lel n• 411, de 08 de Janeiro de t!j69, 

RESOLVE: 

Art . JP- Designar o Dtlutor ,l"ão Barreto de Souza 
Filho, Dlre\or do Centro Médico Ho~plltalar, para exercer 
a·' umulatr~<.•amente . .em sub~titu lcã ~. o asrgu de Secre~r.lo 
dP S>úde P Açiio Social. do Q•1adro de Funcron.á rl<l s do 
Governo deate Ternltório, durant-e n imp&dlm&nt.o do r e8-
pectlvo titular, no periooo <ie 23 !l ~O de janeiro d•o cor
ITE'nt"e ano. 

Art. l P - Revogam. se a5 dlspo~içõe~ em sontrárlo. 

Paláele do Setantrião, em Macapá. Jg de janeiro de 
19if!, B!l.o da República e 35° d11 Criação do Território F&
deral do Amapá. 

Arthur Azev-edo Hennln~ 
Governador 

Santana Madeira~ S/A 

Chamada de Empr• ·gario 

Santana MadPiras SJA, firma estabelecida a 
Ilha d~ Santana s/on, convida o .b'r. Luciano Moraes, 
a oomparecer a e!'ta firma no máximo três (3} d·ias, 
sob pena de ~er eonque.d·rado no Art. 482, Alinea I, 
da Consolidação das Leils do Trabalho. 

JJ.ha de Santana (AP), 03/ 01/78. 

Yukio Kobsyashi 
Gerente G~al 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Tomada d~ Preços n.0 05/78-CPL 

O GoV'e•rno <kl Tenritório Federal do Amapá, 
atrav( da Comissão Pe1 manente ~e Licitação, faz 
púl:fioo a quem interesoor possa, que no dia 07 de 
fevere1ro de 1978, às 09:00 horas, na sala de reu
niões desta Comissão, à Av. Co~a de Carvalho, 120, 
antigas imtalações do ServicE>ntro Fo:·taleza, tele
fone 2:~62 ou ~470, em Macapá - Território F'ede
nll do Amapá, se rão recebidas propostas corre!" 
ponrJentes à Tf'\ msria de Preços n. 0 05/7'8-CPL, pa 
ra f(lrnecimento de ~1ateriais de Equipamentos e 
Reativos Químicos para Laboratório eLe Análi&P 
C' lính:a ~. ele Hcordo rom a s esreciiicações contidas 
no edHal e respectiva relação aDexa num total dt 
:386 1tE•ns. 

O edital ::ompleto e maiores esc~arecimentos 
serão fornecidos no endereço supracüado nos hu
rflri"~ rlf' 08:00 às 12:00 & das 14:00;\s 18:00 }1M"" 

Maca p8, 19 de janeiro de 197R. 

Luiz Gonzaga Perf-ira de Sou7.a 
Presidente dà: Ct>missão 

Amapá Florestal e Celulose S.A. - AMCEL. 

Ata r:lls Assembléias Gerais Extraordinária e 
Ordinária da Amapá I<"loreste l e Celulose SA. -
Ar~1CEL», realizada~ no dia 29 de julho de 1977. 

Aos vin te e nove dias do mês de julho de mil 
nnV"ece ntos e setenta e sete , às quinze horas, na 
~ed e soaial, n& Avenida Iracema Carvão Nunes 
nº 19ti , nesta cidade de Macapá, Territórrio Federal 
r:lo Amapá. rf>uniram-se, E'm asse mbléias gerais 
"Xtr&Ol dimál'ia e ordinárioa, confo rme facuHad0 p elo 
Rrti,go 1'31, par:'lgrafo único, da lei n° 6.404/ 76, em 
prime·ira co.nvocaQão. os acionistPs da "Amapá 
F'lorestal P Celulose S.A. - AMCEL» (C.G.C. ('9 

05.995.840~01-5{)). €onsoante disposição estat utá
ria, ass.umiu a presidência da reunião o Diretor .. 
P residente J~ão Sérgio Marinho Nunes, que de
clarou abet-te os t,rabalhos e convidou a mim, 
I·rael Hirch Coslovsky, para secretarjá-Jos. 
C<mstituida as-sim, a m e s a. declarou o Sr. 
Presidente que, achando-se presentEs à8 a~Htn
b1éias acionistas representand<' a to~alidade do 
C'::~pital socia;, conforme se verifi'cou das assinatu
ra" e anotações constantes do livro próprio, J'ode
ri-am as mesmas rea li 7ar-se ilndependentfmf n1 E> dP 
rl'taisqu'eor formalidades r"Jaoiona,dtts com '5Ua con
V'lCaQão, face ao disposto no art. t 24. parágrafo 
1.0 , da lei n. 0 6.404/76. Acrescentou o Sr. Presi-

' dente qu~. nos lermlos da comunicação feita pre
viamen'te ao~ senhores acionistas, dever'km M 

mesmos deliberar sobre a seguinte ordf'tn elo dia: 
~) reforma 'estatutária ; b) lei tura, t-xamle, discussão 
P votação do Balanço Geral, Relatório da Direto· 
riA e Parecer do Conselho Fiscal relativo!! an exer~ 
rício social fin-lo em 31 cie março de 19'77; C') elei 
ção dos membros d·a Diretoria e fixação d FI 'res
pectiva remunrraçoão: dJ deci.~ão sobre o fun.na -

' mento do Consolho Fiscal; e) assuntos gerai-o. E>e
terminou o Sr. Presidente, e ~eguir, que s~ proce
desse à leitura da Pro~osta da Diretori~ refer'entf' 
80 item «a » da Ordem do dta, bem como do I espec
tiVO parecer do Conselho Fi~cStl, documentos esses 
do seguinte teor: << P r o p os ta d a Di r e to r i a 
- Senhores Aoionistes: Vimo& propor a V. Sas., 

, em atendimento parcial ao disposto no artigo 296 
da lei rfJ ~.404 de 15 ~e dezembro de 1-976, seja 
moâincada a redação do artigo 13 do El>t'atuto So-
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cial. que pas sar ia a vigorar com o seguinte te1do: 
Artigo 13 - O Conselho Fiscal da S·ociedade. com 
llS fu nções f ixadas em lei, eompo:--se-á df três 
me:n b ros efe tivos e tr.ês su p l-entes, acioni st es ou 
não, r'esid en tes no pais. Parágrafo 1.0 - O Con
selho Fiscal s erâ e-leito e fu ncionará sempre que 
requerido em Assembléia Ge ral, por acionista s que 
representem, n o mínimo u m décimo das ações com 

direito de voto. P arágra fo 2º - A remuneração 
dos m em bros do Conse lho Fisca l se rá fixad!l pela 
Assembléia Geral qu e os ele,ger. » - A complle
msn tação d~ ad a p tação do &sta t uto So<ii al da Em
presa aos prece itos da r eferida lei será proposta 
e rhf;tiv ada de nt10 d o prazo p~~ mesma esta be le 
c ido. Macapá , 22 de ju lho ele 1977. (aa) João Ser-

gio Ma rin h o Nunes - Israel Hirch Coslovsk,» -
« Parecer do Consel l\o Fiscal - Os abatcos assina
dos, membros do Con selho Fisca l da «Amapfl Flo
res tal e Celulose S.A. - AM CEL >>, tendo exami
n adoo a P ropo!>ta à a Dire~oria, desta data , de modi
ficação do t ex to do artigo 13 do Esta tu to Social, 
como adapta~ão parcia l deste aos preceitos da lei n º 

6.404/76, são de parec er qu e a mesma a tende aos inte
r ess es d a Sociedade, m p;ecendo, po r tanto, a aprovação 
d os senhores a cioni stas. Macapá , 22 de julho de 
1977. (aa ) Rond•e s MaC' hado - Oelso Vida! Gomes -
Coaracy G~ntil Monteiro Nunes Filho. » - T e rmi
nada a leitura dos citados documentos, 0 Sr. Pre
sidente informou qu e os senhores açionista deve-

r iam em as9embléia gera l extraordi n '"'lfia , d e libe rar 
s ob re os mef!mos. Co m o ninguém de!'ejasse fazer 
mo da palav ra, fo oam em s eguida os referidos do 
cum~ntos colocados em votação , venifican do-se sua 
aprovaQão por urranimidatle de vot os. Declarou 
então o Sr. Presidente que a vista r:l a de li be ração 
qu~ acabara de eer tomada , a ohave:..~e efetivada a 

alteração do texto artigo 13 do Esta t uto Social, que 
passa.va a vig er com a red a·Qão aoima referid a. A 
seguir, o S r . Presidente, esclarPcendo que os se
n ho res acionistas passavam a deli beear em asetm
b !éia g e r al ordinária , deter minou que s e p r ocedesse 
à leitur-8 dos doc umentos r eferidos no item b da 
ordem do dia , pu blioa.dos no <(Diá•rio Oficlal » do 

T e r ritó ri o F e d eral do Amapá e no «O Libe ral », d\! 
B elém d o Pará, no dia 22 de julho doe 1977, 
s encto q u e a· noticia de qu e os mesmo~ se encon
tra va m à dispo!! ição d os acionistas, na sede s0cial 
d s. Empitesa , hav~a sido publicadA no «Diário Oficial» 
d:o5 dia s 2'7 , 28 e 30 d e junhp de 1977 e no «0 
LibePa l» d os dia s 23, 25 e 26 de junho dP 1 rJ7 7. 

'l'erminada 'a leitura e exa m e d~ citados documen
tos, o S r . Presidente colocou-os Pm :Hscu s~ão e , 
&m seguida , como ning u ém des ejasse fa zer u.:;o d a 
palavra . em votação. vl"<l'ificando-se a sua aprovação 
po n u nanimidade de votos e sem re serva', ab st& n
do-se d e votar os le~Ralm ente i'm ped idos. Em se

guida, após a aprovação de p roposta da. acionista 
Indústria e Qo m ér cio de Mi nérios S.A. - IOOMJ, 
po r seu representant~. no sentid o de s er m a n tido 
vago u m do!ll cargo' de Diretor . procede u-se , co n
fomn e ·p revis11J no item c d a oJi de m do di a, à elei
ção dos membros da Diretoria ·<'o m m an dato até 

a eleiQã'J e posse de s eus s ubstttutos, a Sf'I'em óe
sign·ados pe la próxima assemblét'8 ger a l ordinária, 
aopurando-se haverem sido reeleitos , como D~retor
P residente , João Sérgio M~Aril')ho Nunes, ad voga do , 
r esidente na rua J oaquim Can14:>os Porto n .0 110, 
por t a :lor da cartf!ira de ide ntided e nº 7:J9 .'222 

expedida pelo Inhtttuto F elix A:l checo , e, como 
Diretor, Isra el Hirch Coslovsky, engenheiro, resi
dente na rua São F'ranciscQ Xa•v)er n.0 110 - apt0 • 

801, portador d a carteira d e idtntidade n°. 1.210.50~ . 
expedgda p e lo I nstituto Felix Pacheco, amb~ bra
sileiros, C'9sados, rlom iclliados e residentes na ci 
dade do Ri o d e .Janeiro, capital do Estado do Ri o 
de .Janeiro. Deliberou ainda & assem~éia fixar em 
até Cr$ 830 .()00,00 (oitocentos e trinta mil cruzei
ros) os honorários anuails globais da Diretoria , 
cabendo ao Olretoc-Presidente dtstribuí -los por 
e n tre seus membro~, não havendo, outrossim, pe 
dido de que quaisquer dos s c; onistas p.reEe nt E>s de 
instla•lação do Co nst; lho Fi·scal, cu jo fun cionaroen fo 
deixara de sPr permant>nte face à modifkação 
estatutária aprova da no IniCIO dos trabalho~ . em 
a s6e m bléia geJial Pxtraordíná•ria. NAda mais haven 
d o á trat'Br e ninguém desejando faze r uso da 
pJ) Iavra, o S r . Presidente suspendeu a reunião pelo 
tempo nec~sário à la v ratura de~ta Ata no livro 
próprio, sob m.\! U dH<i do, a qual, em seguida lida 
e apro~ada, será assinada pov todos os presentE>s. 
Macapá, 29 de j ulh o de 1977. (a a ) João Sérgio Ma 
rinho Nune>.-; , Presidente- hra~l Hirch Coslovs ky. 
SE>cre t,tlrio ~Indústria e Comércio de Minéri<;s S.A.
ICOMI, João Sérgio Marinh o Nunes - p. p . de> 
Arnaldo Walter Blank e Oswaldo L ui z Senra PPs 
soa . Israel Hirch Cos lovsl' Y - Jo.ão Sérgio Mari 
nho Nunes - Herm elino Ht>rbster Gusmão 
Is rae l Hirch CosiGvsk y . Conf<:! re co m o original, la
vrado oo livro próprio. 

Israel Hiich Coslovsky 
Secretário 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

CERTIJ)ÃO 

Certifico que a primeira via de>ste documento. por 
despacho do Pres idente da J UCAP. nesta d::~ta. foi a rq ui
vada sob o número 0777 

Macapá, 29 de setembro ele 1977. 

Benjamim Almeida Soare~ 
Secr etário Gerei - JUC AP 

CP F - OO~R!l67f!2 

P oder Judiciário 

Justil;a do Tra balho d e Rª Região 

Junta de Conciliação e .hdgamento de Macapá 

Edit al de Notificaçãt> 

Pelo p~se>nte Editlll fi ca notificado Carlos Au
gusto da S1 lva , atualmente em luga r inrPrto e não 
sabitlo, re clamantE' nos autt's do PrrCE'HO nº 
0895/77, em que Mári o P erf'lira dos Santo~. é re
clamado, de que t em e prazo de 48 (qus.r E'nta e 
oito) horas, pa,ra depositar na Secn-táüa da Ju nta . 
e importância de Cr$ 349,85 (t:rE"zent os e quannto 
e nove cruzeiros e oitenta e ci'nco eentevt"JF), pro
veniente d'e cu.ste s d'e açiiC', face> sua aurência ra 
a udioocia de 10.01'78 à s 11 hor as . 

Set11etaria da J'unt-s de C0hcilirçiio e Julga
m ento de Maoapá, 1 6 . 10 . ~'97~8 . 

Euton Ramos 
Diret or de Secretaria 

------------------~--~---------~-~~-

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 


	

