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!P l n .0 O~ C3 à e 24 de novembro de 1978 

O Governador do Territ.órto Federal do Amepé, usan• 
do da• atribuições que lhe do conferlde9 I=elo arUgo 18, 
Item 11, d o De creto-Lei nP 411. de Õ8 de janeiro cfe ~9 . e 
tendo em vista o que consta do Oflc1Cl n º 0518/78-S.E GUP, 

Rl!)SOLVE: 

Art. 1 ~ - Exonerar, cex-Ctflclo. o Cep Int G t>ne~ 
Gentil Soares MtJretra, de Membro do Conselho Tenltr tlal 
de Trãndto (CON'l'i:T A.N), a c0ntar de 21 de novembro do 
corrente ano. 

Art. 20 - Revogada• aa dlspot~fgões em contrãrlo. 

Palácio dE> Setentrllo, em Macepé, 24 de novembro de 
IP78, !19.o da Repúblka e 362 dri Crlacllo do T f- rrltórir F~
ueral do Amapé. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nR 0464 de 24 de novembro de 1978 

O GovHnador do Territótlo Fedusl do An q ~. u'e.n-
1e das atribuições que lhe Fê<' conferida~ r. t- Jc erttgu 18, 
Item li, :lo Decreto-lei n° 411 , de 08 ele janeiro de l~f9 e 
tancio e m vista o que consta do Ofício n º 0518/78-SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. I Q - Nomear o Cap Int Paulo Cesar Rodrfguea 
de Lima . para compor o Conselho Territorhd de Trênsito 
(CONTETAN), na qualidade de membro, vaga exi~tente 
da exoneraç!io do Cap Inf Genes Gentil Soares Moreil'B. 

Art. 2.0 - Revogadas as dfspos1cões f!m contr.lrlo. 

Palácio do Setentrl!io. em M11capé, 24 de novembro 
de 1978, 990 da República e 36~ da Criação do Território 
Federal do Amapé. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Goveroado1' 

Telecomunicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPA 

Empresa do Shteme TELEBRAS 

Ata da Assembléia Ge~al Extraordinária da 
Telecomunicações do Am2pá S/ A 
TELEAMAPA, Empresa do Sistema 
TELEBRAS, Inscrita no CGC·MF ng 
05.965'.421/0001-70, realizada no dia 31 de 
outubro de 1978. 

Aos 3 I (tri'nta e um) dias do mês de outubro 
de 1978, às lô:OO (deze~ séi :- ) hora~. na sede social 
da Telecomunicações do Amapá S/A 
TELEAMAP.A, situada na Av. Coaracy Nunes, rJfl 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
* Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diret::~r 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
53U7 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Anua! . . . . . . . 
Semestral . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . . . . . . . . 
Semestral ... .. . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazadu: <~umenta cinco cruzeiro& 

104, r eunirem· se em Assembléia Ge rai Extr sordi
ná ria 0 9 se- nhons aC'ioni sta~ da reft- (i Ga Co mpan-hia. 
Pelas assina tu1 as comtantes do Liv1 o de Prese r,ça, 
v erificou -se que se ach avam pre~entes ao1onis tas 
q ue representava m mais de 2/3 (dois terços) do 
ca prtal social com direito a voto, haver1 do «Quorum» 
l egal ~ e ~tatutá rio para inst&lação e deliber ação. 
InstRla-da a Assem bléia , p~o P resident e da So
ciedade, Dr. Ubiraci Ma rtin s Aires , conforme de
termin9 o arti.go 28 do Elsta tu to Se cis l . for am es
colhidos e el ei tos pa ra di•rigir 0 s t rab1dhos o Dr. 
Ubirac i fv.lartin!' Aires, repre!:entante rio acionista, 
Telecomu nicações BrasilE:iras Sj A - TELEBRAS, 
p a•ra Presidente da mesa e o acionistas Coar'Bcy 
Sobreira Barbosa para Secr etário. lni cia littJenie foi 
lido o Edita l de Convocação, publicado n o Diârio 
Oficial do Ter rit ório Federa l do Amapá e no jor
n al O Estado do P.orá, edições d o<; dias ::!0, 23 e 25 
de outub ro de l 978 e 21, 22 e 23 de outubro de 
1978 respec ti vam~ nte, que se achava assim re
dig\do: «Tel~>comun i cações d o Ama pá S/A -

TELE AMAPÁ, Empresa do Sistem a TELE BRÁS, 
CGC-MF ·- 05.96 5 . 421 /0001-~0 - Edital de Con
vocoCJOção - Ficam os senhores acionistas da Tele
comunicaçõe s do Am1lpll S / A - T ELEAMAPÁ, 
convida dos a se r c. unirem em Assembléi a Geral 
Extraordinária no dia 31 de outubro de 1978, às 
16:00 horas, na ~ed~ da Sociedade , sita à Av. 
Coaracy Nunes. n .0 104, Macapá, Território Fe
de,ral do Amapá, a fim d e deliber a rem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: a) - Aumento do Capital 
Social de 67.683.083 ,00 (sessenta e sete milhões, "eis
centos e oitenta e três mH e oitenta e oito cruzPiros) 
para Cr$ 69.305.912,50 (se~senta e nov e milhões, tre
~entos e cinco ml-1. oove~entos e doze cruzeiros e 
cinquenta centavos) ; b) - Alte ração dos Artigos 
5.0 e 16 do Estatuto Social; c) - Outros assuntos. 
Macapá 18 de outubro de 1978. A Diretoria.'' Após 
a leitura, foi colocada em d iscussão a matéria re-
lativa à letra "a" que trata do aumento do capitaf 
social de Cr$ 67.683 .088,00 (sessenta e sebe mihões, 
s ~ is ce ntos e oitenta e tràs mil , oitenta e oito c;u
zeirof) para Cr$ 69.305.912,50 (sessenta e nove 
milhões, tr ezentos to cinco mil, n ovecentos e doze 
oruz~i ros e cinquenta centa1vos), para o que a pe
dido do Presidente da Assembléia, procedeu-se à 
leitura da Propdsta da Diretoria, do Parecer do 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centtmetro ptor coluna Cr$ 20,uu 
Preço deste Exemplar Cr- 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçAo do 
Dito rio, capital, e 8 diu nos municípios e outros estados 

GFlCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcac;Ao. 

ASSINATURAS - Capital, Municfpioe e outroa 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moedlà corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal pan 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá · · 

SIRDA• 

Assinatunss vencidas poderão ser suspensss 
eem aviso prévio. 

- Este fl iá rio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Bra111Iia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

Conselho Fiscal, bem como do A viso de Preferê n
c-ia. Dedigidos n os seguintes termos: "Pr or::osta para 
Aumento d~ Capi~t~ I da Telecomunicaçõtos do Ama 
pá S.A. - TELE AM APA. Soe1nhores Acioni~ tE e, 
I - No US'o da atribuição prevü,ta no In ciso VIII 
do Art. 38 do Esta tuto .~·ocâ al. est a Di~ttoria pr c
põe a emissão de 1.415.92 0 (hum milhão, quatro
centos e qui-n ze r:Jil, novecentos e vinte) ações or
dinárias e 59.375 (ctnquenta e nove mil , tr fzentos 
e setanta e cinco) açõf's preferenciais classe "A", 
pe·lo valor patrimonial a.pu']"Ado confc rrr,e Be lsnço 
GElral encerrado em 31.12.77, no v alor d e Cr$ 1,120 
(hum cruzeiro e cento e vinte mil é si·rr c). 2 -- E~ 
ta emissãJo se destina à capit~> lizsção de crÉ ditu 
dos promitentf s assinantE-s e da Tel er:(' muni caçõf's 
Bras)leiras S/ A - TELEBRA S, estes oriundos de 
aplicação de recull"~c· s do FNT. 3 - Esclarecur os 
a V. Sas., qu e os crf>~Htos de participe ção fi m n('f'i 
ra integwalizados nos 1.0 e 2 ° tr ime~ tre s df 1978 
e os créditos do FNT aplicados e não cspit e lizadu 
até a presente data, totalizem Cr$ 1.6~!?.344 , 54 
(hum milhão, seiscentr s e dnqufnt~ e d ois mil , 
treze nto~ e quarent& ;; quatro crUZf'iH· ~ e cir quHJ
ta e quatro centavos). 4 - Tnfcrrr arr o~ a V. E~s. 

que a posição do capital da sociedsde, s0 b cs ân
gulos de "SubFcrito'' e " Intf,gurlizad(!', divicic'0 
p or natureza e classe d e e·çõ~s. antf'!' da firhf? o 
ora proposta, é a seguinte: 

Ações/ Nat . Qullnt . Vel Nom . Cap. ~ubscr . Cap. Intf l!TL 

Cr$ Cr$ Cr$ 

Orrllnérlas 38.~15 . 1 16 1,10 4 2.3t6.627 ,60 42.3e6.fi7 ,eo 
Pref. «A» 5.oo5.524 1, I O 5.5o6.o'i6.4o 1!.5c6.o76.4 <' 

Pref. «B» 16.280.000 1,10 l719o8.oo-r .o r 17 .!l0fl.oco,c o 
Pref. «C ~ J.729.44o I,\ O I .9o2.384,oo L9o2.3f4.co 

Totai s 61.53o.o8o 1,10 67.683.088,00 67. 683.0~8,00 

5 - Com a aprovsção do aument<- ora propc st0, 'o 
capital da Sociedade wb t> f" ângulos de «SubfcJ i1c » 
e <rlntegralizado», dividido por. natureza e classe 
de ações, passará a ser: 
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Ações/ Nat. Quan'. Vol Nom. CaD. Subscr. Cap. Integra· 
Cr$ Cr$ Cr$ 

Ordiná~ias 311.941. 036 1,1 0 43. 9~4 . 139 , 60 43.924.139,€0 
Pref. «A» 5.o64 899 1,10 5.571.388,90 5.571.388,90 
P ref . «B» JG 28o.coo 1,10 17.9o8.ooo,oo 17.9o8 ooo,oo 
Pref. "C» 1.7Z9.44o 1, 10 1.9o2.384,oo 1.9o2.3P4,oo 

T o b a is 63.oo5.375 1,10 69.3o5.912,5o 69 3o5 912,5o 

l i - No aumento referente à presente emis.,ão 
d .- ve ser obse rvado o direito 1e preferênci~, na 
i eo rma da Lei e do E>statuto. O vdor subscrito será 
r alizado em créd itos , ou espécie , à vista. O ágio 
c 1rrespond ente à diferença entf',e os valdres patti
ti10niaJ e nomioal , no montant e de Cr$ 29.520,04, 
Rerá levado à conta de reserva de ca pital. Macapá 1 

02 de outubt1o d e 1978. Ubiraci Martins Aires -
Presidf nte, Marco Auré lio Dias Lobo - Direto~· 
Arlminist rativo-Finaoceiro, José de Anchieta Nunes 
- Di11etor Téonke>-Operacional ». «P &recer do Con
selho Fiscal - O Oonselho Fiscal da Telecomuni
caçõe.; do Arn npá S/A- TELEAMAPA, reuniu-se 
em sessão ex traordin ária no dia 27 do corrente 
mês, pa ra ap reciar a Proposta dit Di r e to r ia contida 
n) ~' 'Cp c. di " n te CT.P.01 68/ 78, de 12/ 09/78, objeti:
va n do: l ºJ li)m }c;<ão de 1.4 15.920 (hum milhão, qua
t rocentos e qui nze mil, nov~centos e vinte) ações 
ordin fl ria3. nomi nativa s , no valor nominal de Cr$ .... 
1,10 (hum cruze ir o e d .. z centavos) cada uma; 2.o) 
Emissão de 59.375 (cinq u .:nta e nove mil , trezentos 
e s~te nta e c-inco) ações prefe r t- ndiais Cla~se «A», 
nominativa ~ . n o va lor nominal rJ e Cr$1,10 fhum 
c ruzei ro e dez centavos) cada uma. Nas a81pitaliza
ções mencion, das nos ite ns 1 e 2 se.ré sempre 
considerado o valor patiimor1ial a purado conforme 
Büanço Geral encerra do Pm 31 de dezembiO de 
1977, no valor de Cr$1,1 20. As emissões propostas 
c rrespondentP a Cr$ 1.622.824,50 (hum milhão, 
seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte P 

quatro r 1 ·eirof; e cinquenttt centavos) referentes a 
r ecu rsos obtidos: a) Dos créditos dos promitentes 
assinantes - Por-taria 415 - Cr$ 67 .940.40 (ses· 
s - nta e sete mil, novecentos e quarent·a cruzeiros 
e q11arenha centavos); b) Dos créd itos do~ promi
tentes assinantes- Portaria 1.181 e Portaria 1.361 
- Cr$ 1.489'.57l ,f\O (hum milhão, quatrocentos e 
oitentb e n ove mi'l , quinhentos e sebenta e um cru· 
zeiros e sessenta centa vcs): c) Dos créditos da 'Te· 
lecomunicações Brasileiras S/A - TELEBR.AS -
Cr$ 65.312,50 (se ssenta e ci nco mil, trezentt~s e doze 
cruzeii'os e cinqpenta centavos). Para cumprimento 
das formalidades legai s, deverá ser publicado o 
dViso para o exercício do direito da preferência, no 
prazo df' 30 (trinta) dias. Com às capitalizações 
acima propostas o Capital Social da TE:LEAMAPA 
que ê de Cr$ 67 .683.088.00 (se!õ;!'enta e sett> milhões, 
seiscentos e oitenta e três mil , oitente e oito cru
zlt\iros) passará a S'er de Or$ 69.305.912 ,50 (sessenta 
e nove milhões, tlrezentos e cinco mil , novecentos e 
doze cruzeiros e cinquPnta cent-avos) ass)m distri
buído: a) 39.P31 .036 (trinta e nove milhõPs, nove
centos e trint8' e um mH, trinta e seis) ações ordi
nár.ias; b) 5.064.899 (cinco milhões, ses~enta e quatro 
mH, oit'ocer1tos e noventa e nove) ações preferPn
ciais Classe «A»; c) 16.280,000 (dezesseis milhões, 
duzentos e oitenta mil) ações preferenrieis clas~e 
«B:. ; d) 1.729.440 (hum milhã.o, SPtE>cE>ntos e vinte 
e nove mil, quatrocentos e quarE:'nta) acões prefe
r~nciais Classe «C», todas nominativas, no velor 
nominal de Cr$ 1.1 O (hum cruzeiro e dez centavos) 
cada uma. Após o exame da Proposta, este 

conselho, por uoanimidade da seus mem
bros, é de part'cer favorável a sua aprovação pela 
Assmbléia Geral Extraordinária. Macapá , 27 de 
5etembro de 1978. Gláudio Hanones, Alfredo Inajc · 
sa Braga, José Arimathéa Vernet Cavalcenti." ''Te
lecomunicações do Amapá S/A- TELEAMAPA . 

Empresa do Sistema TELEBRAS- Aviso aos Acio
nj,stas - Exercício do Direito de Preferência -
O&pital Subscrito - Cr$ 67 .683.088,00 - Capit< I 
Integralizado - Cr$ 67.683.088,00 -Atendendo a s 
disposições legais, comunicamos acs stllhores a<'il · 
ni'St:as que foi aber.ta a subscrição para aume n1o 
de capital social e ser efetivado mediante as 
seguintles condições: a) QuanUdr,de de açõH: 
1.415.920 a,ções orcHnárias e 59.375 ac,ões preferer-

ciais , to das no valor non:inal de Cr$ 1.10 oada uma ; 
b) - Va lo r da subscrição: as ll(;ÕE s se1 âo sub cr i
tas pelo valor patrimonial de Cr$ I, 120 cads urra ; 
c) - Forma de integralização: a integraliz.ação coto 
valores subscritos , fer á fe1t•. r v ato da subscrição: 
d) - Direito de Preferência: fica a"segurado aos 
atuais acionistas, o p : ~o. zo de 30 (trinta) dias a par
tir da data da pri'meira publicPção dfste ed~tal, 

para o exe;-cício do direito de preferê ncia à subs .. 
crição em questão. fla proporç&o d&s sções posf uí
das. A Diretoria. «ID5rlaTEceu o Pr~sidente da .ll,~
SPmbléia que o Aviso de Preferência , publicado n< 

Diário Oficial do THrHório Federal CCl Amapá r11 
2820 , do dia 28/ 09/ 7íJ e no jomal o E~ tado do Pará 
de 28/09/78, obedeceu ao preceito estatutário com 
tente do § 1.0 do artigo 12, que fix·a, ~m conso-

nância ce m o§ 4.0 do artigo 171 da Lei n2 6.404/ 76• 
o prazo de 30 (trinta) dias pera o exerclclo deHf' 
direito. Compl~rrentfnC0 . o Pn~id1 nte e~ cJ an r Eu 
que o Capital Social ds C<.rnpanhir. t dá tc1~ollól l rJ! P 
r ealizado e em condicões de ser aprec1ado e Vl tll d0 
o aumento preposto. Submetida a matéria à ~:opre

ciação e votação dos senhores aoioni~tas , hC'uve 
aplrovação unãn~me, ficando assfgUltd< às eçõlf:S A 

serem em~tidas o dividendo "Pr<- · ratc. terrporiP. Em 
continuação, o I'z eficiente , err curnpr irr f n1 o e C' ri i FF O f · 

to na letra «b» da Ordem do Dia, informou ao!\ se
nhores acionistas que se faziA neC'essária a alteração 
dos artigos 52 e 16 do Estatuto Socia:;l, diant~ da apro
vação da mat~ria anteriormente decidida . Colccada 
em discussão e vota!Çãc· forem aptovada~ as alterações 
dos artigos 5º e 16 com 13 seguinte redacãr: Azt . 5º 
- O Capital Soci&l é de Cr$ 69.305.912,50 (sessebta 
e nove milhões , tre;zentos e cinco rnil , novecentos 

e doze cruzeiros e dnquenta cenbvos). Azt 16 -
O Capital Social é representad o por 39.931 .()~6 
(trinta e novet milhões, novecer1tU e tr irts e urra 
mil, trinta e seis) ações ordinárias, 5.064.899 (cin ro 
milhões, Sf s~enta P quetro mil, oitooE>ntos e no
venta e nove) ações preferenciais Classe «A»• 
16.280.000 (duesseis milhõfS, duzentos e oitenta 
mil) Ações Preferenciais Classe «B» e U 29.440 
{lllUtn milhão, Fettcfntas e vinte e n0Ve rr.il, quatro
Ce'fltas e quarenta) A·ções Preferenciais CleS\'e c<C». 
todas nominativas. Parágref" Único - Não havufl 

obrigatorieded.e, nos aumentos de capital, de se 
guardar proporções entre as &ções, observadas as 
disposições le_gais e estatutárias. F~nalmFnh· . foi 
franqueada a palavr3 aos senhores !! cionistas pre· 
sentes . e corno nãCl houve manifestação, foram sus. 
pe n5os os trabalhos p~lo tE>mpo nece!c;ário à la
v ratura da p rPsente A ta. Reaberta a Assembléia, 
foj a Ata lida e ~cilada conforme e a sua redaÇão 
foi aprovad.a pela u na nimidade dos acionistas pre
sentes, dela extraindo-se cópias para os iins legais. 
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------------------------------~----------------·-------------~--~.-------
A o r ~>~nte é CÓ?ra fiel i 1 At3 t ll 'inscrita no !Jiovro 
Próprio. Macapà, .'il de outubro de 1978. 

Ubiraci Mt.rtins Air.es 
Ouaracy S obrei ra Barbosa 
Antonio Carlos de Morais Favacho 
J osé Vidal Picanço 
José Jaime de Lima 
Franci>co Henriqu t' Cavalcante Filho 
Alfr<:!do Inajosa R•raga 
Jo>é' de Arimathéa Vernet Cavalcanü 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 
C ERTIJ>ÃO 

Certifico que a primeira via deste documento, por 
despacho do Presidente da JUCAP. nesta data , foi arqui
vada sob o número 84!i. 

Macapá, 10 d e nov embro de 1978. 

Marllia Cosia Lima Cavalcanti 
Secretário Geral-JUCAP 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

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

O D outor Mário Faria, MM. Juiz de Direito 
ci1 Com a rca de !\1acapá, capital do Tenritó
rio Fe dt!ral do Amapá, na forma d.a lei, etc. 

Faz saber a tod0s os que o presente Ed ital 
com prazo de 15 d ias virem, ou dele tiv.erem co
nhe cimento, q ue ne~te .Tuízo corre seus trâmitPS 
um processo e m que é aou.s ado Paulo Alves de 
Souza, filho de J oão Nunes de Souza e de Rai
munda Alves Nascimento, como incurso no art. 
155 do Código Penal. 

E, como t enha o Ofidal de Justiça deste Juízo 
certtficado não o haver encc.tltrado n e~ta Coma·Jca, 
não sendo po3síve! citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a compHecer neste Juízo, no edifício do 
Forum d esta Comarca, sito à Avenida Amezonas, 
nº 26, e squina com a Rua Cel. CorjoJano Jucá, nes
ta cidade, no dia 1 1.02.79, às :00 horas, 
a nm de se r interrogado, promo ve r eua defesa e 
ser notificado dos ulteriores termos do proce~Fo , a 
que dever á comparecer, sob penv de revelia. Ps ra 
conhtcimento de t odos é pas~.ado o presfnte Edital , 
cuja 2a via ficará afix f< da no lugsr de co~tume. 
Dado e passado nesta cidade, aos vinte: e um dias 
do mês de novembro do ano de hum mil noveaen
tos e setenta e oito. Eu, Gaetano Amico, Escrivão, 
s u bsC'I'evi. 

Mário Faria 
Juiz Temporário da Justiça dos Territórios Federais 

SAF -Coordenadoria de Administração Geral 

Oomissão ?erman~nte de Licitação 

Tomada de Preços n .0 017 /78-CPL 

A V ISO 

A ('~omissão Permarlent'e de LicU;ação, do Go
verno do Terribório F ederal do Amapá, leva ao co
nhecimento das firmas interessadas e inscritas no 
seu Registro de Fornecedores, deV'idamente atuali
zados, que às 09;00 horas do dia 05 de dezembro 

d ~ 1978, na sala de reuniões desta Comissão, sito 
a Av. Profe~sora Cora de Carvalho, 120 - fone 
2362 - em Macapá, Tenitódo Federal do .Amapá , 
r ecebeni propostas para fornecimento de ce1eais e 
enlatados, confo1 me n lr c:~ o ~mexa E. o edH al. 

D,;mais esclarecimentos poderão ser obtidos r o 
endereco SUQra, nos horârbs normais <h expediente. 

Macapá, 21 de novembro de 1978. 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da CPL 

Tomada de PreÇJos n2 028/78-CPL 

A V ISO 

A Comissão Permanent~t de Licitação, do Go
venno do Território Federal do Amapá, leva ao ct 
nhecimento das firmas inter€'ssedas e insc1itas r o 
seu Registro de Fornecedons, devidamtonhs stual1· 
zados, que às 15:00 h oras do dia 05 ele dfZEtnb1o 
de 1978, na sala. dt> reuniões de sta Comissão, sito a 
Av. Professora Cora de Carvalho n .0 120 - fon e 
2362 - em Macapá, Tenritório Fede1 al do Amape, 
receberá propostas p:ara fornecer frutss e le{Surr.ef', 
conforme relação eo ~:xa ao edital. 

Demais escle;r e-cimentos pcdueo !'H r btidos no 
endereço su~ra, nos horários normai!i de expediente. 

Macapá , 21 de novembro de 1978. 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da CPL 

Cooperativa Mista AgroJ=ecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

d) a declar&ção da constit-uição do mandetério 
para o fim de represHJtação na Assembléia Geral, 
Ordinária ou E«traord;ná rie, confc rme o ce fo, ccn
vocade para o dia, mês, h ora e local, nos te r m os 
do Edital d e Convocação, cuja data de expedi<ão 
d Pclarara; 

e) a data. de sua elaboração e a dPclaraçãc> de 
estarem, mandante e mandatário, no gozo de seus 
direitos socJ.ais. 

P.erâgrefo Segundo - A. representélção cadu
cará cem o encerramento dos trabalhos da Assem
bléia Genal para a qual f oi paS'Sada. 

Oapítulo - XI 

Dos Grupos Seccionais e da D t legação 
Art. 40º - Os Grupos Seccionais serão com

postos exclusivamente de associados no gczo de 
seus direitos sociais e se co'nsti~uirão, t> m caráter 
perrr.anente, c om igual número de componf'ntt> . 

Parágrafo Único - Os Cooperados, assfm 
organizados em Grupo Seccionais . elegerão, entre 
os seus membros, 1 (um) 'C!f·legado, o qual , J"'es 
Assembléia Gerais, os representarA com tanto~, 
votos quantos r;ejam os componentes do Gr.upo 
que t> elegeu. 

Arb. 41º - A escolha do delegado seré feit& 
oor aclamação, podendo o Grupo, quando Assim as 
~ircunstânclu o aconselhArem, optar pelo Fr< Cf 6SO 

da não identlific'eçAo dos delega.ntes. 

(Continua no próximo número) 


	

