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Decretos 

(P) nV 0424 de 27 de outubro 11e 1978 

O Governador do Território Federal do Amapé. uea.n
do das atribuições que lhe são conferidae pelo artigo 18, 
Item li, :io Decreto-Lei n.0 4ll, de 08 de janeiro de 19Q9. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o Engenheiro Agrônomo Walter 
dos Santos SobriPho, Sec11etário de Economia, Agriculf11ra 
e Colonização, para exercer acumul&tivamFnte , ~m Eubet·l
tulção, o cargo de Governador do Território Federal do 
Amapá durante o impedlmentr do respe-ctivo titu1ar. no 
per!odo de 19 a 23 de outubro do correflte ano . 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposições em contrério. 

Palácio do Setentrfão, em Macapá, 217 de outubro 
de 1978, 89." da RepúbliGa e 36.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(Pl nll 0425 de 27 de outubro de 1978 

O Govern..ador do T~rritórlo Federal do Amapá, usoo• 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo ert'&o. 18, 
Item II, do Decreto- tet n2 411. de 08 de janeiro âe 196i. 
por delegação de competência, de acordo cem o Decreto 
o .0 64.9 25, de 05 de agosto de 1969, e Portaria n.0 013, de 
08 de maio de 1970, do Mio1~térfo do Interfo'r, e ainda tPn
do em vista o disposto no artigo 28, § único, do Decre11o 
n!l 60.091, de 18 de janeiro de 1961, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir, a partir de 111 de outub'ro do cor
rente ano, do relacionamento constante do Decreto (Pl n.o 
086, de 18 de janeiro de 1973, o s~vfdor Alfredo Inajosa 
Braga, ocupante da função de Bioquimlco, da Tabela de 
Pessoal Especialista Temporàrto du Governo deste TE-rritó
rio, lotado na S"cretarla de Segurança Públdca {SFG UPl. do 
cargo em comissão, slmbolo 5-C', de Diretor da Ofvfsl!o de 
P ol!ofa Técnica, do Quadro de Funcfonérfos do Governo 
desta Unidade. 

Art. zg - R c vogadas u disposições em conttérfo. 

Palácio do Setentrll!o, em MacaJ:â. 27 de outubro 
de 1978, 89!1 da 'Ftepúblfca e 36.o da Crfáçl!o do Território 
Federal do AMapá. 

Arthur Azevedo Her:mlng 
Governador 

( PJ nº 04215 de 27 de outubro de 1978 

O Governador do Território Fe:.deral do Amapá, usan
do das atribuioões que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista a conclusão dn Perecer do Senhor Consultor Ju
ridtco do Governo desta Unidade, emttfdo no Inquérito 
Administrativo lnstftufdo pelo DE><'rPto f p ; n!l !l253, de 2P de 
abril de 1977, com despacho Governamental. exarado em 
115.09.77 f 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Di.retoria 
* Administração 
• RedaçAo 
• Parque Gráfico 

Rua Câ ndido Mendes sjn2 Macapã - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
ffiANILDO TRINDADE PONTES 

54G3 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . . ..... 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
Anual . . , .. . . ... . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazadu: 1\Umenta cinco cruzeiro& 

RESOLVE: 

Art. 1. 0 
- Demit ir. na forma do artigo 207, item 11, 

§ 1.0 , da Lei n2 I .'111. de 28 de outubro de 1952, Li dia Lú
cia Va sques de Souza, ocupante do ca rgo de Escrevente 
Dati lógrafo, níve l 7 (Código A F - 2t04). do Quadro de 
Funcroná rlo do Governo de ste Território, lcteda na Secre
ta~ia de Admini stração e Finanças, a contar de 16 de se
tembno de 1977. 

Ar~. 22 - Revogadas as dlsposloões em contrário. 

Palâcio do Setentrlão, em M~tcaoé, 27 de outubro 
de I 978, 892 da República e 362 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henolng 
Governador 

(P ) n.0 0427 de 30 de outubro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amepé, usan• 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo arUgo 18, 
Item n, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1Q69, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designai' Ronaldo PE>reJra de Ollvefr!W, 
ocupante do cargo de provimento em oom~ssão, s!mbolo 
6-C, de Chefe do Gabinete do Governador. para viajar de 
Macapá. sede de suas abrlbulções, até e cidade de Belém
PA, a fim de tratar assunto ligado ao Órgão que dirige, 
junto à R epresentação do Govetno deste Terrttório, no pe
rlodo de 30 a 31 de outubro do ano em c urso. 

Art. 2,0 
- Revogam·se as dlsposiçõe• em contràrlo. 

Palàclo do Setentrll!.o, em Macaptl, 30 de outubro de 
11178, 89º da República e 36D da Criação do Território Fede· 
ral do Amapé. 

Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador SubsUtu'to 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto n .0 1!56/78-PMM 

O Prefeito Municipal de MacapA , Ufian<lo des atri
buições que lhe são conferidas pelo item VIII, do art. 34, 
da Lei n.0 6.44!8, 11.10.77, 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna Cd 20,1.11:1 
Preço déste Exemplar Cr5 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e da11 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaç§o de 
Di&rio, capital, e 8 diu nos munic!pios e outros estados 

6F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acomvarihar 
qualquer publicaçl!.o. 

ASSINATURAS - Capital, Municipios e outros 
utados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par, 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Bra~>ilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Exonerar Lú cia Duarte AmHal Supervl
sora e Orientadora - AECS.II42.5. do cargo de Dii"etora 
do Serviço de Apoio Técnico, correspon otn1e tl o Céld igr 
DAS.I01.3. 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vigor a !)artlr 
de 05 de outubro do corrent.e ano, r ev ogadas as disposições 
em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Pub11qu.e-se. 

Palácio 31 de Mar.ço, 09 de .outubro de 1978. 

Cleliun Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
09 dias do mês de outubro de 1978. 

Luiz Carlos Camargo Buz:z;l 
Dtretor do Departamento de Administração 

Decreto N2 157/78-PMM. 

O Prefeito Munlc!J:;al de Macapá , usando das atribui
ções que lhe são conferidas por lei e. 

- Considerando os t er mos do Me mo. n.0 I 08/76-CIMA. 
de 03 de outubro de 1978. 

DECRETA: 

Art . 1,0 - Declarar cancel ados os Terrr.cos de CeHáo 
no.a 21/78 e 170/78, expedidos. re~pHtivur H te , rrr nc me 
de Ponpilto V1e ira de Souza e José Ma, ie BEhfe rt eie ror 
nAo cumprimento do prazo constante na cléuEule terct-ira 
dos referidos Termos de Cessão. 

Art. 2.o . - Este Decreto eotrarll em vieor e partir de 
sua publlcaçllo , rc;vogadas as dfs!Íoslçõea em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 13 de outubro de 1978. 

Jacy Jansen Costa 
Prefeito Substituto 

Joaquim Fl>lht da Silva 
Diretor da Coordenadoria Imobll!ár.Ja 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 
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Secretaria de Segurança Pública 

Divisão de Tr.ânsito 

P o11taria n .0 023/78- DITRAN-AP. 

Ementa: susp~nde o direito d~i dinigir veículo 
a ut om otor , do motorista João Celino Ayres d0s 
Santos. 

O Diretor da Otv isão d e Trânsito, usando das 
a tribuições que l he são confHidas pelo artigo 30, 
1. e X I do RCNT aprovado pelo Decreto n.0 62.127, 
de 16 de janeiro de 1968 e 

Con siden tn d Q o parecer constfante do Lau.clo de 
EKame P eric iaJ-B nº 074/78· DPT., 

RIDSOLVE- suspender os dtreitos de dirigir 
veí culos. automotores, por 90 (noventa) dias, confor
me dispõe o artigo 19P, XIV, § Iº :Jo RCNT, do 
moturâsta profissional «A» João Celino Ayres oos 
S 1ntos, prontuá rio n.0 0003579· Ap. LO 1, 1:! por ter 
)nfringido o disposto na artigo 175, I do RCNT 
dever~ pagar a m ulta correspondente. 

Com uniq ue-se aos DETRANs dos Estados e de
mais Territórios, conforme dispõe <'S artirgos 3'0, II 
e 169 do RCN'l1 e que sejam f e1,ta s as devidas ano
t lQÕes e m seu prontuário. 

Djr:etoria da Di visão de Trânsito, em Maca p á, 
12 d e junho de 1978. 

J oaquim ·F'e.rnandes de Lima Queil'oga 
Dire'Qor Su b.>tituto 

Instrumento Particular 

lnsttrumento particular de segunda altera
ção contratual da Sociedade Civil por quo
t as d e r espon sabUidade limitada "Fazendas 
Icaray Ltda", como abaixo melhor se deola
ra: 

Os infra assinados Antonio Celso Sgat1zel'la, 
brasileiro. casado, engenheiro floresta I, portador da 
Cédula d e Identidade Civil Rg. n. 0 918.627-SEGUP
PA. e do CPF /MF n .0 017.545.809-04, residente e 
d omioiliado à Rua V~>iga Cabral n .0 1007, Casa 18, 
na oidaàe de Belém-P a.; Genencio Chimoka, bral'li
leioro. oasado, a dvogaria, portador da Cédula de Iden
ti-lade Civil Rg. n.0 834.~26-SEGUP-PA, e do 
CPF/~v1F n.0 003.200.219-04 residente~ domici liado 
à T v. Humaitá. n.0 1967 - Conjunto D. F't'lrnando, 
apto 29-~. nesta cid ade ne Belém-Pa.; Leônidas 
Bertozzi Filh0, b ras itPiro, dt>squitado, engenhPiro 
florestal , portad or 'da Cédu la d'P Identidade Oivil 
Ri~ . n .0 1.066.8~2-SEGUP-PA., e do CPF/MF n .0 

:\03.672.608-91 , r esidente e domiclliado à Av. GE'
neralíssimo Deodor o n .o 1122, nesta cidade de Be
lém-Pa, na qualidade d~ únicos componentes da 
sociedad~ otvil por qudtas de r'~sponsabilidade li
mitada, que gira com sede n a Vila de "Tartarugal
z inho" Município e Com arca do Amapã, Terrltório 
Feieral do Nmapáo. sob a denominação social rie 
' ' Faz~ndas ! ca·r ay Ltda". constituiria atravl>s df' ins
t rumento particular de 06 à e abril cfe 1977, devi
dame.nte r:eg istrado à 'Fls. 115 do Livro A n.0 1, 
sob o n .0 142, eLo Cartór io "J ucã" de Regiçtro Ci
vil das Pessoas J urídicas de Macapá, Territófio 
Federal do Am~p4, alteraria por Escl"iturll Públi
oa lavrada pelo Cartório Condur ú do 4.0 Oficio de 

Notas de Belém-Pa, em 16 de março de 1978, igu al · 
mente registrada às Fls. Hi do Livro A n.0 B· b 
tob o n .0 2668 do Cartório "Jucá" de Registro li
vil das Pessoal Jurídicas de Macapá, Território Fe
deral do Amapa, ambos publicados no Diário Ofi
cial do Tt:rritório Federal do Amapá, sob n .0 2814 
e 2815 de 20 e 21 de setembro de 1978, e final
mente o Snr. Nilton Fontanella, brasileiro, casado, 
serventuário da Justiça, portador da Cédulll de 
Identida rle Civil Rg. n.ú 4CO 843-SFGUP-FR e de• 
CPF/MF n.0 006.819.290-72, residente t: d<..mictJif,
do na cidade de Laranjeiras do Sul. Esta'<iio da P"- · 
raná, i\esolvem de comum acordo e na rr.e lhn• 
forma de direito, alterar o Contrato Social p1: 1 E 

demissão e admissão dP sócios, e redistribu\çâo c< 
Capit, l Social, mediante as seguintH cláu~ules 1 

oo nd içõe-s: 

Cláusula Primei·ra· Retira-sE: r.ia socitdí de o 
quotijsta Leônidas Bertozzi Filho, já qulilificsdr,, 
transferindo neste eto e <'C'Eblâo SU6'S 490.COO 
(quatrocentas e noventa mil) quotas no veic•r 
nominal de Cr$ 1\00 (hum cru7eâro.) cada 
uma, num tot~l de Cr$·490.000,00 (Quatro-
centos e n ov-enta mil cruzeiros) da segu;inte 
maneira: a) Ao quotista Antonio Cel~o Sganzerla, 
410.000 (quat1ocentas e dez mil) quciH ro v~Jcr 
nominal de Cr$-1,00 (Hum cruzeiJo) ceda urra, 
num total de Cr$ 410.000,00 IQue tr\c·entcs t CfZ 

mil cruzeiros); b) Ao quotista Genencio Chimoka , 
30.000 (Trinta mH) quotas, no vele r nominal de 
Cr~-1 ,00 (Hum cruzeill'o) ~a da urra , rum tctPl de 
Cr$ 30.000,00 (trinta mi1 cruzeiros); CJ -Ao Snr. Nilton 
Fontanella, já qualificado no preâmbulo dtste iN
t:rumPnto, or& edmitico na sociedede, fiO.OOO 
(Cincoenta mil) quotfls, no velor n<'mimll de 
Cr$-1,00 (Hum cruzeiro) cada uma, num tot8'l de 
Cr$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros). Os quotistas 
cessionários ficam desde já sub-rogados JJOS direi1<'s 
e obrtgações assegu11ados ou decorrentes 'das 
quotas ora transferidas. Por 5UB vez, o cedente 
Leônides Berto21zi Filho, tendo recebido o pa
gamento das quotas ctdidas em moe da corrente e 
legal do País, dá aos oe"€sionários e a sociedade da 
qmrl se retira, plE>na. geral, dtfinitiva e irrevog8ve l 
quitaç~o. valendo a asf inatura aposta neste ins
trum~nto como efetiva corr provfção da impor tân
cia Fecebida. 

Clâusula Segunda: Em decorrência da alteração 
efetivada na clsusula anterior. o cepitsl da sccíe
dade que é de 1.46o.ooo (Hum milhão, quatrocentas 
e sessenta mil) qu otas, no vai( r nominal de 
Cr$-1,oo (Hum cruzeiro') cada uma, totelizardo 
Cr$-1.46o.<'oo,oo (Hurr milhão, quatrocmtcs e 
sessenta mil cruzeiros) inteiramente intt frslizsc o. 
dlistribuído entre os sócios na fcrn a dll cnu~ula 
Segunda da la. Alteração Contra tual nelizfid!: tm 
16 d~ março de 1978 pessa ora em diante a ser 
distribuído entre os sócios da s~:guinte rnaneirs: 

a) - O sócio quotista Antonio Celso Sganzerla 
que já possuía 485 .<'00 (qustrorentas e oitenta e 
rnncc, mil) qt ·otas1 no valor norr~ral de Ct ~-,,c o 
(Hum cruzeiro) oada uma, num total de 
Cr$-485.ooo,oo (Quatroc~ntc~ e dtfnte e circc mil 
cruzeirM). pPssa a poHuir rrais 410.obo (quatrocen
tas e dt>z mil) qu'ctes. no valor ncminal de 
Cr$-1,o0 (Hum cruzeirC'I) ceda urre. rnr tc1Fl de 
Cr$-4lo.ooo,oo (Quatr<'cf'ntC'Is e dez mil cruz~;ros) 
pP rfa:z:endo psc;im, urr<> pert~círaçeo te h 1 d( Pf5 eco 
(Oitocentas e noventa e cincc mil ) quotas , to tsli
zando assim, Cr$-895.ooo,co (Üit.:)cetlto~ e ncventa 
e cinco m il cruzeiros) jnteirt tr.Ultf! int egrs lizado. 
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b) - O soc.w quotista Genencio Chimoka que 
já possuia 485.ooc (quatrocent as e oitenta e cinco 
mi l) quot.a s , no v&lol1 nominal de Or$·1,oo (Hum 
cruz.-iru) cada uma, num total de Cr$-485.ooo,oo 
(Quatrocentos e oitenta t cinco mil cruzeiros) passa 
a possuiP mais 3o.ooo (trinta mil) quotas, no valor 
nominal de Cr$-l.oo (hu m c·ruzeiro) cada uma, 
n um to ta l de C.n$- 3o.oco ,oo (trinta mH cruzeiros) 
perfazendo assim uma participação total de 515.ooo 
(Quinhentas e quinze mil) q uotlls no valor nominal 
de Cr$-l ,o) (Hum Clruzeiro) cada uma, totalizoando 
a ssim Cr$-515.ooo,oo (QuiJnh en.tos e qu'inze mil cru
zeiros) totalmente integralizado; 

c) - O sócio q uott .,ta Sn r NHton Font.andla , 
ora ad mitido, passa a po~milr 5o.ooo (oiricoenta mil) 
quotas, no ualor nom inal de Cr$-l ,oo (Hum cru
zeiro) cada u ma. totalizendo assim Cr$ 5o.ooo.oo 
(Caocoen ta mil cruzeiro:>) tot almente integrahzado; 

Cláusu la Tercei.ra: P ermanece m em pleno v'Ígor 
to~' s as demais cláusulas do instrumento particular 
d e Co nshtui ção e da Alteracão anterior que ora 
n ão foram expressamente aJterarlas ou revoged•as , 
que a e st':! se integram formando um todo, único e 
in di vi~ í vel para llodos os fins de direito. 

E par est arem assim justos e contrata ào~, 

ass inam o pr~sente i n.strum~nto na rr esen1ça de 
duas (2) testemunhas abaixo, em cinco (5) vias de 
igual teor e fcrma, u ma das quais ser :·r a;quivada 
n o Registro Civil de Pessoas Jurídicas na forma 
da Lei. 

Macapá(AP) 18 de out1ubro de 1978 

Leonidas Bertozzi Filho 

Antonio Odso Sganzerln 

Genencio Chimoka 

Ntlton Fon'!)anelle 

Testemunhas: 

Ál\laro Guerreiro de Albuquerque 

Maria L .cia Novaes dos Reis 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em 06 de julho de 1978 

Firmas Indiv~duais 

'1 .143/ 78 - R. N. Bitte'l1court 16 1 oooo243 2 
Sede: Av. Padr E! Júlio Maria Lombaérd, 2503 -
Santa RHa - Macapá-Ap. 
Capi tal: Cr$ 5.ooo,oo 
Objetivo: Oficina de lanternagem P pintura dt> veí
culo automotor . 

1 .151/78 - Mafliila Luciana da Costa 16 1 oooa'244 1 
Sede: A vt. Salgado Filho , 620 - Santa Rita -
Macapá-Ap. 
f' a pital: Cr$ 1 o.ooo,oo 
Objetivo: Lanchonete com ércio varejista de gêneros 
alimentícios, miudezas, perfumarias e confecções. 

1.155/7~ - E . M. Oosta 16 1 onoo24~ 9 
SedE>: Av. FAB, 31 3 - G aleria Tia Anãta - loja 
13 - Ct>ntral - Macapá-Ap. 
Capital: Cr$ 3o.ooo,oo 
Objetivo: Comér~io de r:oupas feitas e calçados. 

1.158j78 - Antonio Dias de Moura 16 1 oooo246 '? 
SedE>: Av. FAB, 2245 - Santa Ri'ta - Macapá-Ap . 
Capital : C<r$ 1 oo.ooo,oo 
Objetivo: Oompra e vt:nda de metais preciosos e 
semi-preciosos. 

Contcato Social (Lim itada) 

1.157/78 - Azevedo & Juarez Ltda 16 2 ocooo54 7 
Sede: Av. Ooaracy Nunes . 87 - Central- Macapá ·Ar. 
Capital: Cr$ 1oo.ooo,oo dividido em l PO qu ot as de 
Cr$ l.ooo,o0: Norn:a Miranda de Azevfdo, Cr$ ... . 
5o.ooo,oo e Edwar Santos Jus ree, Cr$ 5o.ooo ,oo . 
Objetivo: R E- presentações com erciais p/ oonta própritt 
e de terceir os, de fir mas fabricantes de produto; 
eletrodoméstioos. 

.àüteração Col?t'ratual 

1.148/78 - Celes ti•no Pinheiro Filho & Cia. '796 
Sede: Rua Cândido Mendes, 1389 - Macapá-A p. 
Assunto: Aumento de capital de Cr·$ 1.835.ooo,oo 
pa11a Cr$ 2.135.ooo,oo. 

Anotação 

1.146/ 78 - E. G . Moura (F. I. n9 1.71 1) 881 
Sede: Rua São José, 523 - Central- Me capá · Ap. 
Assunto: Mudanç'a de endereço da A v. Clodóvjo 
Coelho, 496 parll a Rua São Jo~é , 523-Ma capá·Ap. 
O objetivo comercial que er& de prestação de ser
viços gere.is passará a ser de representações "' co
mércio vare ~ista de gêneros alimentícios e demais 
artigos do ram o e roupas feitl'ls e aumento de ca
pital de Cr$ 2i .ooo,oo para Cr$ 2o.o<•o,oo. 

Sociedade Anônima 

1.156/ 78 - Companhia de A~pua e Efgoto d o 
Amapá - CAESAI 824 
Sede: Av. Ernestino BorRE>S, 222 - Mecapá-Ap. 
Assunto: Arquivame-nto da A•ta- da Te rceira Reunião 
Extn-aord!néria, realiza da fm 12 de ma io dt> 1976. 

Processo julgado le colocado em exigên <~'ie pf lo 
plenário na pauta do dia 06 de julho de 197 8. 

1.162/78 - Globo - Representações, Irn p()t"teçfo 
e Exportação Ltda. Alteração 

Secreta.ria de Educação e Cultura 

Coordenação do Enc:fnl) Supleti-vb 

Relação dos Candidatos aprovados fm O .S .P .B. 
1º Grau 

Aldo da Sllva GuerlPs, Adylsrn Rodrigues de 
Silva, Elia zi da Silve VilhenB, Fran ci~c.o 8Ples Costa . 
Francisco Flam.a·rirn CArnei·ro , G\1araci Pere·if e Car
m~iro , Gete da SilvA MoraiiS. H f' IFna GrmPs dos 
Santos , Ilda de OlivPil'A Marque~, Roo~Pvelt JaTJ1E'I9 
MR yna rd. José Maria Ferreira Dia~ . José F aimundo 
Oliveira BarbMe, JNé Arnevc~Jdd Ferreira PirPS, 
Jovino F fl rreira , Luiz Otávi0 das Gnces Co!'ta, 
Leonildo Bernardo da Silva BPnjamim. Marin de 
Jesus Silva da Cruz , ManoPl AndradE' ~irA , ~h ri a 
do Socorro Conrêa, Marie do Carmo C'ôrtE' NHy, 
Maria Auxi!iad0r11 Santo !' do FFpfl, Nfwtrn BTFp!! 
Nunes . Oc:mar BarbosA ft vJ:>lar, Paul0 ::érgio ~reres 
Pican.ço. A-lcenoi ~ M;nfa Furtado A bdon. A ntcnio 
Adrtmau'ro Pe~~0 e de ~Uva'. Dl'lnorton Tadfu dPs 
Neves GomPs, Dolivar A lfr .. do Furtn~ do A bdon, EdPon 
Matos Aragão, Fâttma Mart.e Marques Silve , Gilmo 
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Benedito dos Santos L~ma, Hermínia da SUva Araújo, 
Lia d:o Nascimento Lobato, Maria Améli.a Rosa da 
Silva, Maria do Carmo Cebraf, da Silva, Raimundo 
Duarte Monti!iro, 'r.ania Regina da Costa Barl'os, 
Vella Lúcia de Almeida Salvador, Jandira Bonfim 
Pereira, Maria Esteln de Castro, Maria dos Passos 
P ereira, Raymunda Cordeiro Lopes, Roberto da Luz 
~aula, Antonia das Gtaças Dias Costa, Benedita da 
Sth"a MJrais, Iracema da Silva Leite, Ivana Laura 
Sa()tos Saraiva, !vis Ferreira, "Miiguel de Souza Fa· 
rias, Maria José da Conceição Magalhães, Maria 
Jacineide Bacelar do Carmo, Rosangela Cantuária 
Dantas, Solange Maria M01gno dos Santos, Sefizia 
Mesquita de Lemos, Janes Pacheco Ribeiro, Rai
mundo Benedito BaProso dos Santos, Dirce Sena de 
Almeida, Leni Santos Silva , Maura Pantoja Pacheco, 
Maria Iracema Monteiro d·e' Afmeida. Maria D.olores 
Fernandes dos Santos, Ubiraci Campos RibeifCl, 
Benedito dos Santos Corrêa, Francisca Barrebo Ro
drigues, F1rancilene Nascimento de Oliveira, Liege 
Oliveira da SIIY.a, Osvaldo Furtado Souza, Odival 
dos Passos Furtado, Va'lci de Souza Lobato, Antonio 
Qardoso Vidal, Cláudio Pere ira Berbosa, Domício 
Ferreira Pontes, Izabel Furtado dos Anjos, Joana 
da Si.lva Marques, Rosa. Maria Cavalcante Cabral, 
Raimundo Uyaco da Stlveira , Raimunda Deuzarina 
ch Souza Pantoja, Sanr:lra Maria Pinheiro Gonç-a-l
ves, Jus ..::elino Mendes, Maria Eunice Alv>3s da Silva, 
Maria de J esus Ribeir<', Maria José da Silva Paes, 
Maria Jucirema Belo Gibson dos Santos, Maria 
Lucila Alves dos Santos, Maria de Nazaré Rosa 
Filha, Meria() Pantoj a, Maria Valdenise Sampaio, 
~elma Mariat Monteiro Negry e Fátima Mania Mar
ques Silva. 

M8'capá, 03 de Julho de 1.978 

Iracema de Sousa Araújo 
• Coordenadora -

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número nnterior) 

d~ Efetuar adiantamento ~m dinheiro sobre o 
valo: dos prod.tttos recebidos dos associados ou que 
es1eJam em fase de produção. 

Parágrafo Segundo - A Cooperativa promo
verá, aincia, median~e Convênio com Entidades Es· 
pecializadlis, públi.c~is ou privadas, o aprimoramento 
técniao-profissiona, dos seus '!l ssociados e de seus 
próprios empregados e participará de campanhas 
de expansão do cooperativismo, de fomento da 
agropecuánia e de rf!'cionalização dos meios de pro .. 
dução. 

Parágrafo Terceiro - k Cooperativa f'fetuarã 
su·as operações sem qualqueli objEtivo de lucro. 

Capítulo III 

Dos Associados 

Direitos - De.ver~s - Responssbilidades 

Art. 3.0 
- Poderá tngressnr na Cooperativa, 

salvo se h ouver ~mpo&sibilidade de tf>cnica de pres
tação de sery.iç-os. qualquer pessoa que se deàique 
a ativid!lde agrícola, 'Pecuária ou extrativa por conta 
própria, em imóvel de sua pr.opriedede ou ocupado 

__________________ . ________________ , __________ __ 

por processo legítimo, dentro da área de ação da 
Sociedade, que;, possa li'vCEmente diEpcr de si e c t 
seus bens, que concorda com a~ disposições de~ te 
Esbatuto e que nãb pratique outra atividad.e qt t 

possa prejudicaT ou colidir com os interesses e 
objetivos da Entildade. 

Parágrafo Primeiro No sto do ingresso. o 
interessado comprovará a legitimidade de seus ci
rfitos sobre o imóvel. 

Pará'grafo Segundo - O número de associadt s 
não terá l·imite quanto ao máximo, mas não poduá, 
em hipótef>e alguma, ser de menos de 20 (vi.1te) 
peswas ftsicas. 

Art. 4.0 - Para associa-se o ínteressado pre
encherá a respectiva prcposta fornecida pela Cco
perattva e a assinará cc m out1 o associado p1 oçc
nente. 

Pa1rágraío Primeiro -- Aprovada pelo Conselho 
de Administração a sua prq:osta, o candidato liubs
crevevá as quotas partes do Capital ncs termos e 
condições previstes nestt:l Estatuto e, juntamente 
com o Presidente da Cooperet~va, assinará o Livro 
de Matrícula. 

Parágrafo S~gundo - A subscrição das quotas 
partes do capital pelo associado e a sua assinatur'B 
no Livro de Matrícula compl.em't-ntum e suâ admis
são na Socied!ade. 

Art. 5º - Cumprindo o que dispõe o artigo 
anterior, o associado adquire todos cs direi~os e 
asc:ume t odos os dev~res e obrigações da Lei, c'este 
Estatuto e das deHberações tornEdas pela CoC'pE
rativa. 

I - O associado tem direito: 

a) 'a tom'ar parte nas As"embléias Gerai'5, dis
cutindo e vot~sndo os assuntos que nela se tratarem , 
res5alvados os casos tratados no artigo 2~11; 

b) a propor ao Conselho de Administração ou 
à~ Assembléias Gerais medidas de interesse da 
Coop.erativa; 

c) votar e ser votado pera membro do Con
selho de Administração ou de Fiscalização t:la So
ciedtade ou outro~, salvo se tiver estabelecido re
lação 'trnpregatícia com a Cooperativa , ca~o em que 
só readiquirirá tais direitos após a aprovação, pele 
Assembléia Geral, das ccntas do exerdcio etn que 
tenha deiiXsBdo o e~prPgo; 

d) demitir-se de Sociedade quando lhe convier; 

e) realizar com a Coopera tiva aa operações 

que constlitu< m o seu objeto; 

f) solicitar, por escdto quaisquer info:rmações 
sobre os negódos da CoopeTativa e, no mês que 
anteceder a redização da Asserr bléia Geral 01 di
nâria, oa sede da Sodedade, os làvros e peças do 
Balanço Gera I. 

11 - O associado tem o de~r e a obriga
ção de: 

a) subscrever e rP aHzer es quotas-partet- cio 
Capital nos termos deste Elstatuto e contribuir c c m 
as tax•as de serviço e encargtJs operPCicrai'!' que 
forem estabelecidos.; 

(Continua no pllóxirr.o númer.o) 
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Poder Judiciário 
Justiça dos Tenltórlos 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na forma 
abaixo: 

O Doutor Mánio Faria, MM. Juiz em Exer
c:cio da Comarca de Macapá, Cap. do Tel'. 
Fed. do Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o presente Ed:ital, 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo co rre seus tflâmites 
um processo em que é &cusado Adalberto Concei

.ção Silva, como inclll!·so no art. 129 do Código Pe
nal Brasileiro. 

E, co mo tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
C'er thfi cado não o haver eocontJra-do nt'sta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cit~-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício d 1 

Forum desta Comarca, sito à A vertilda Amgzonas, 
n °. 26, esquina com a rua C·el. Cor~ol~no Jucá, nes 
ta cidade , a p artir da pubHcação do Edital, a fim de 
s8T interrogado, pro m ovH sua def.esa e ser noti
fica do d os ult-eriores termos do proce~so, a que 
d everá comparecer, sob pena de revelia. Pa ra co
nhecimento de todos é pAssado o p resente Edital, 
cuja 2a. vi a ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos d Pzoito riias do 
mês de outubro de mil novecentos e setenta e oiOO. 
Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscreví. 

Mário Faria 
Juiz em Exercício 

Edital de Citação, com o Prazo de 15 Dias, na 
Forma Abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz de Direito 
em Exercício da C omarca de Macapá, Capi
tal do Território Federal do Amapá, na 
forma da Lei, etc .. . 

Faz Sabe n a todns os que o presente Edital 
oom pnazo de 15 dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus tEâmi
t es um processo em que é acusado Ra'i-rnundo No
nato Araújo Medeiros, como incurso no art. 12;9 do 
Código Penal Bras.ilei.ro. 

E. como tenha o Oficial de Justiça des~ 
Juirlo certificado não o haver encontrado nesta 
Comarca, não s~ndo possível citá-lo pessoalmente, 
cita-o pt!•lo pr1esente a comparecer neste Ju~zo, no 
edifício do Forum de~ta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n .0 26, esquina com à Rua Cel. Coriola
no Jucá, n esta cida-de, a partia' da data da publi
cação, a fim de ser intel'rogado, promover 
sua defesa e ser nCltificado dos ulteriores termos 
do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de rev elia. Para conhecimento de todos é passado 
o presente Edital, cuja. 2a. via ficará Afixada no 
lugar de costüme. Dado e passado nesta cidade, 
aos dezoito dias do mês de outubro de mil no
vecentos e set~ nta e oito. Eu, Gaetano A mico, Es
orivão, Subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz de Dilleito em Exercfélo 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na fortn a 
abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. J uiz Temporá
rio da Justiça dos Territórios Federais n a 
fNma da lei, etc . .. 

Faz sabex• a todos os que o presente Edi1:al 
com prazo de 15 dias virem, ou dele t-iV'enm conhe
cimento, que neste Juízo corre seus t râmites um 
processo em que são acusados José de So uza Mu
niz, vulgo «Sabará» e Alvaro Machado Munie, vul
go «Alcino», ~orno incur sos no art. 129 e art. 331 
c/c art . 51 do Código Penal. 

E, como tenha o Oficlal de Justiça deste Juízo 
certificado não os haver encontrado nes1a C c muc: , 
não sendo posl'íve l cilá·-los pesscalmente, cita-os Pf
lo presente a comparecerem nes te Jujzo) no edifíc io 
do forum de!rta Comarca, sito à Avenida AmE-Zona ~ , 
n°. 26, esquina c om a Rua Cel. Coriola no J ucll, 
nesta cidade, a partir da data da pubJin,çãü a fim d e 
serem interrogados, prcmov~n m ~ua~ ddf'f as f n r E n1 
no\ifica<i os dos ulterioTfs tem: cs do puctffc. e c;t:e 
deverão comparecer, sob pena de revelia. P s ra cc
nhecimento de tod os é passado o presente EdHl:l , 
cuja 2&. via ficará afixada no lugar d e costurr.e . 
Dado e passado nesta cidade, scs vinte e três dias 
do mês de outubro de mi1 novecentr s P FHt n1E e 
oito. Eu, Caetano Amico, Escrivão , subscn\•i. 

Mh:io Faria 
Juiz Temporário d a Justiça dos Ter. Fe derais 

Edita~ d~ Citação, com b prezo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O D out or Mário Faria , MM. Juiz 
em exercício da Comarca de Macapá, capi
tal do Ter.ritório Federei do Amapá , na 
forma da lei, etc .. . 

Faz saber a tod0s os que o pre5ente. Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste J uízo corre seus t• fmitfs 
um processo em que é acus adtl An1 onio Pinheirn 
Guer:les, como incurso no art. 129 do Código Pe
nal Brasileiro. 

E. com o tenha o Ofici al de Justiça deste Juízo 
certifi cado não o haver f ncorJtredo nf~ta Ccrr6r rP , 
não sendo possível citá-lo pessoalmente , cita -o pflo 
presente a compancer neste Juízo, no t difícic do 
Forum desta Comarca , sito à Aveni da Amf>zr r e ~. 
n2 26. esquina' com e Rua Cel. Corilolano J ucá , res
ta cidade, a partir da publicação do Edital, 
a fjm' de ser interrogado, promouer EUa defHP. ~ 
ser notificad o dos ulteriores tenros do prccf'Ho, a 
que deverá comparecer, sob pen~ de revelia . P6ra 
conhecimento de t odos é pa!)~tSdo o pn St nt < F d i1.f l , 
cuja 2a via ficará afixa de no luger de cc~h.:rr P . 

Dado e passado nesta cidade , aos dezoito dias do 
m~s de outubro de mil novecentos e setenta e oito. 
Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exe~cicio 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 


	

