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ltecretes 

(P) nO 0003 de 08 de janafrc. de 11179 

O Governador do Terrltódo Federal do Amapã, uslllll-
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item 11, do Decreto·Le.f nQ 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Apose'ntar, de aco'l'do com o artigo 1?6, Item IH, 
com blnado com o artigo 178, Item UI, da Lei número 1711. 
de 28 de outubro de 1952, Leonel Barata VIana, matricula 
número 2.269.81!9, no cargo de Auxiliar de Fotógrafo, 
P - 503. 6, do Quadro de Pessoal - P11rte Permanente -
do Governo des te Terk-1\órlo (Proce11so n.0 7/20844/78-G AB' . 

Palàclo do Setentrlão, em Maeapá, 08 de janeiro de 
197~, 90Q da ReJ)úbllca e 36g da Criação do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Govero11dor 

(P) no 0004 de 118 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federei do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conierld'as pelo arU~o 18, 
Item li , do Decreto-Lei o.• 411, de 08 de jandro dP. 1969, 

RESOLVE: 

Aposentar , de acordo com o artigo 176, item UI 
c.:mblnado com e artigo 178. Item lll1 da Lei n2 1711 , de 
28 de outubro de 1952, Raimund o H o?.&nan de Sou zr, ma
tricula número 1.687.C4B, no cargo de Auxiliar de Enfer
magem, P - 1701. 15-C, do Quadro de Pessoal -Parte 
Permanente - do Governo deste Território (Proceuo ng 
7/20.849/78-GAB). 

Palácio do Setent:r!Ao, em Milcapé, 08 de janeiro 
de 1979, 902 da República e 360 da CrlaçAo do Território 
federal do Amapé. 

Arthur Azevedo Hennlni 
Governador 

Telecomunicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPA 

CGC- MF - n.0 05.965.421/0001-'70 

(Empresa do Sistema TELEBRAS) 

Ata da Assembléia Geral Extraordinérta da 
Tele::omunicação do Almapá S/A - TELEAMAPÁ. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês d~> deze·mbro 
de 1978, às 09:00 (novt:) horas, na sede social da. 
Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAP A 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfnº Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

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

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

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

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

situaria na Av<eni·da Coa ra cy Nunes, 104, r euniram
se em Asse mbléia Geral Extrac r r' ir.ária os senhores 
a cionistas da r efe rida Compa nhia. Pe las a ssinatufês 
constantes do Livro de Pr esença . v e'' i fie< u-st- que 
se achavam presentes acioni~tas qup r Ppresent·avs m 
mais de 2/3 (dois t.erços) do capit~::J 6 0 'C i1al com d·i
rei to a voto, havendo «qur.rum» lega l e estatut·ário 
p ara instal!l cão e delibPraç ão. In ~tt•l fda a Assem
bléia, pelo P residente da Sociedade. Engenheiro 
Ubiraci Mart•ns Aire9, confoq-me d t> termina o artig<o 
28 do Estlatsuto Social, fo r f m escolhidr s pa ra doiri
gir os trabalho!S o Dr. Ubi.raci MArtms Ai'reF, re
presentante do acionista, Te l ecc munic.Fçõ~s Bra
sileiras S.A. - TELEBRAS, para Pr<'sidentt- da 
mesa e o acionista, Coe racy !5obni ra Brrbosa para 
Secretário. Etn prilmeiro lugar fC'i lirlo o E'li ta l de 
Convocação, publicado no Diário Oficial dto 'f er-

r'itório do Amapá, edicões d os dias 12!13, 14/ 15 e 
18 de d ezembro de 1978 e no jornal «0 E:stado do 
Pará», edi ções de 12, 13 e 14 de dezembro de 1.978, 
que se achava assim redigid o: «Telecomunica çõe s 
do Amapá S .A. T EL EAM APA. 
CGC 05 . 965.4~1 /000 1-7 0 - Err.presa do Sistema 
TELEBRAS. Edital de Convocação. Fic:. m os 

senhores acionistas de TeiPct municEções do Ama
pá S.A. - TELEAMAPÁ, convidadcs p ara Fe 
reunirem em Ass~mbléia Gerei Extra ordin~ ria , no 
dia 22 de dezembro do corrente tino. às 09:00 h ora F, 

na sede social da empre•sa, situ ada i Av. Coa r ary 
N unes, nº 104, na cidade de Macapá. Tenitório Fe
deral do Amapá , par& delibera.rem sobre a seguinte 

Or:iem do Dia: a ) Aumento d o Capital Social, 
tnediante incorporação de Recursos do FINAM; e 
b) Mtereçlo dos Artigos 5º e 16 do Est atuto 
So'Cial. Mlle8pá , 12 de dezembro de 1973 a) Ubi
raci Martins Atre!l, P·Tesidente ». Após a leitu ra , foi 
colocada ern discussão e vot llção a m et f>ria relativa 
a letra «a » qut> trata do Aument o do Capftal Social, 
rr.ediante tncorpora~Ao de. rE:cursos do Fundo de 

Investimento da Amazôllia - FINAM. Em seguida, 
a pedido do Senhor Presidente da Assembléia, 
proQedeu·te à lE: itura da Proposta da Diretr l'iB, 
bem como do Parecer do Conselho F' isca l, r e dig idos 
nos sP.gutntes termos: «Pr<'posta psra Aumento de 
Capital da Telecomunicaçõe s do Amapá S/ A -
TELEAMAPA - Senhor.es Acinnistes, I- No uso 

DlARIO OFICIAL 

PUELICAÇOES 

Página comum, cada C{lDtímetro pt~r coluna. Cri 20,!N 
Preço deste Exemplar Cr5 2,00 

Matéria parfl publicação das 07:80 às 12:00 e das 
14:80 às 17:ll0, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçl!o do 
Dlr.rio, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

(,F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçAo. 

ASSINATURAS - C11pital , Municfpios e outro• 
estados em qualquer época . 

FORMA DE P AGAMENTO 

Av ulso: Em moeda corrente 

Assinat uras e P ublicações: Em cheque nominal par. 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatun.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- ERte Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Bruflia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

da atribui ção prevista no Inciw VIli do Art. 38 
do Estatuto Soc;a\. est a Diretoria , ouvi do o Con
selho Fisca l, propõe a emis~ ão de 5.ooo.ooo (oinco 
milhõe") f:iiÇÕes pre~arenci~S?s nc mir:a t1v es . cle!fe 
«B », ~\>m dinito a vot o. no valc,r nom inal de C1 $ 
1.10 (hum cruzeiro e d~ z Cfnt~vu ) c~;da trra . no 
va'lcr total de Cr$ 5.5oo.ooo,co (cinc0 mi-lhões e 
qu;nhentos mil cruze.ir os). 2 - Est a emissão se 
destine à subscricão pelo F,und< de Invfsi.irr f r1tcs 
da Am &zônia - IOINAM, administrado p elo Banco 
da Amazônia S/ A - BASA, dev'l- n do a integraliza
ção sPr efet~vada com recurscs do r eferido fu o do, 
ptrevistos nas dis'posiçfes aos De c« etos L• is n2 
1.376, dfe 12.1 2.74 e 1419. rle 11.(\9 75. - Esclare 
c~-m f' S e V. Sas .. que a subscrição ora p11et end ida 
por part~ do FiNAM, foi Putorizada pela Su perin
tendf>ncia do Desenvolvimerto da Amazônja -
SUD A M, no val or de Cr$ 5.5oo.ooo,oo (oinco 
milhões e q uinh t>ntos mil cn;zdru) ccr.forre con 
dições e stabeleoioas n o Ofício GS. 002639 de 
22.11.78, do m t> n ciora rlo órgão. cuja cópia anexamos 
ã prPser1t e. 4 - Inform err os a V. Ses., q'l.le a po
sição do Capital da Sociededt- , f cb os ângu~os de 
o:Subscrit0» e «Tnt~> gralizado», d4vidido por natur,.za 
e claFF ~' de fCÕPs, artPs dú ~p( rtP rrs recuncs do 
FINAM, ora trE'ncict'E CCif , f> a ~\'fU Ín 1e: 

Açõe~/Nst . Quent. Vel. Nem. Cep. Subsc. Cap. Jnt ~> gr. 

Cr$ Cr$ Cr$ 

O rdlnérle-s 39.1<3 J.r ?6 l. lc 43 .f~4 .J ::'P .f o 4:'1 . P~4.JH' ,fo 

Prt>f. «A» 5.064 899 l.lo 5.57 I .381',9o 5.57l.?8'8 !lo 
Pre f. «B» 16.?ftn.ooo l,lo 17.9ol!.oro,"o 17.9Ul OC' t'.tlO 

Pret. «C» 1.'729.440 l,lo 1.9o2.384,oo 1.9o2 .1.'1'4 , r o 

TOTAIS 63.oo5.37!1 1,\o 69.3o5.9\2,5o 69.3o5.912 5o 

o5 - Com a eprovação do a.umE>nto ora propos:.. 
to, l>' Capital da SociPdede, sob os ângulos de 
«Subscrito» e «lntf'gralizad(l», dividido por natur~
za e classe d e eções, pef;Ferá a ser: 

Acões/Nat. Quant. Vel . Nom. Cep. Subsc. Cep. Tntegr . 
Cr$ Cr$ Cr$ 

Ordinárias 39.931.o36 l.lo 43.1124.139.60 43 924 139,6o 
Prf'f. «A» 5.o64.899 l.lo 5 571.388.90 5.57 1. 388.9o 
PrPf. «B,. 21 .28o.oro l.lo 23.4o8.ooo.oo 23 4o8 ooo.co 
Pref. «C» 1.679.440 I. lo 1.9o2.3R4. oo 1.9o? .384 ,oo 

TOTAIS 68.oo!h !4711 \.lo 74.805.9 t 2,50 74.8o 5.91 2,5o 
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6 - Sl.lbmete m os, portanto à consideração e deli
beração dos senhores acsonistes e prtsf nte propcste, 
co•m a préviB &prúvação do Ccn~e.lho F iscal, N acq:á , 041 
de dHErrbJo de 1~78. f ) Ubireci N'a1tins Aire ~ . Pre
sidente; Marco Aurélib Dies L( Lo, DirE-ttr Admi
nis1H ativo· FinanceiJ O». «Psn CH do Conselho 
Fi scal - O Comelho Fi~cal da T t-lecomunicsções 
do Am~pâ S A. - TELEAMAPA, reuniu-se para 
apre~ar a Proposta da Direto~ia , datads de 04.12.78, 
objetivando a f-missão de 5.ooo.ooo (cinco milhões) 
ações preferenciais nominativas, classe ''B», sEm 
direito a voto. no valc..r nominal de CJ $ 1,10 (hum 
cruzeiro e dez centavos) cada uma. no valor total 
de Cr$ 5 5oo . oo~,<·O (cinco milhões e quinhentos 
mil Qruzeiros), a se!re m subsc rit'0s e Integralizedcs 
pelo Fundo de Investimentos d a Amazônia -
FINAM, administrE do p e- lo Banco da Amazônia 
S/A - BA.SA. nos termc's de Dec:·re1o L ei n.0 1376, 
de 1 ~.12.74 e 1419, de 11.09.75, sob as condições 
pr~v·istr.tg no Oficio GS-002639, de 22. I 1.78 . di! 
Superintendência do De~envolvirrento da Almazô
nia - SUD/\M. Com a capitalização acima propbsta•, 
o Capital Soc:.ial da Empre5a que é d e Cr'$ 
69.305 912,50 (ses~enta e nove milhões, trezentos e 
ainco mil, novecentos e doz~ cruz11iro~ ~ cinquenta 
centavos) pas~ará a ser de Cr$ 74.805.912,50 (se
tlenta e quatro milhões, oitocentf:>s e cinco mil, no
vecentos e doz':! c·r.uzeirtls e. dnquen.ta centavos) 
distribuídos em: 39 . 9~1 .036 (trinta e nove milhões, 
novecentos e trinta e um mil e tTinta e ~eis) ações 
ordinárias; 5 064.899 (cinco milhões, sessenta e que
tr.o mil. oitocento~ e noventa e n ove) ações prefe
renciais, clcs~e "A"; 21.280.000 (vinte e um milhões. 
duzentos e oitenta mil) e<;Õt s pneferenoiajs classe 
"B" e 1.729.440 (hum milhão, setecentos e vinte e 
nove mil, qw'lt-roC'entos e qua«E>nta) ações pneferen
ciais clb•sse " C", todas no'minativss, n o valoi' no
minal de Cr $ 1,1 O (hum cruzeiro e dez centavos} 
carla uma. Considerando que a subscriçã.J de 
ações, sob a forma e c on dioções estabelecidas peta 
~UDAM, cnnsulta aos inter esses da Sociedade e 
guarda L , nsonância com cs dispositivo~ legais e 
,-,s~atutá ri as em vigor , este Conselho Foiscal, por 
unan.imidad~, 'é de parecer favorável & sua apro'Va -
Qão pela Assembléia Geral Estreordinária. Macapá , 
05 de dezrmbro de 1978. Cláudio Hanones, Alfre
do lnajosa Braga; J osé Arim a théa Vernet Cav·al
canti". E~clareceu a Presidência de Assembléia que 
o Capital Sociill da Companhia está totalmente rea
lizado, e em condições de ser aumentado, exclu
indo-se o direito de preferência na emissão ::le 
ações nos termos de Lei especial sobre incentivos 
Fiscais, como ocorre na presente alteração dP Ca-
pital. Submetida a matéria à apreciação e votação dos 
senhores acionista!', houv~ aprovação unânme,fi'cen
do assegur:a do, às ações a s<>rem emitidas. o dividen
do "pro rata temporis''. A SFguir o Senhor Presi
dente, em cumprimE'nto ao disposto na letra "b" 
da Ordem do Dia , hformou aos senhores acionis
tas a necessidad ~ de dar n ova redação aos Hti
gos 5.0 e 16 do Estatuto Social, diante da aprova
Qão da matéria anteriormFnte eecidida. Colocada 
em discussão e votação fora m aprovadas as refor
mas estatutárias, por unanimidade. flcendo con, 
sequentemente, os artigor; 5.0 e 16 com a redação 
a st-guír: Art. 5.0 - O capital da soei e da de é de 
Cr$ 74.805.91;!,50 (·setenta e quatro milhões. oito
centos e cinco mil, novece nt>os e dote cruzeiros e 
cinquenta oentavos) . Art·. l 6 - O capital S0ciel é 
repnesenbdo por 30 931.036 (trin1!a e nove mi~hõP.s, 
novec .-.ntos e trinta L um mil, e trinta E! seis) 
ações otdinârias; 5.064.8.99 (cil'lrQO milhões, sessenta 

e quatrc mil, oit(Ctr. tc ~ f nc.vtn1s e nove) ações 
prefenncibi s claH;~ "A"; 21.2EO.U O (vin1f e um 
milhões, duzt:ntos e c,it\'n le n il} ~:çõ~e preferenciais 
e le ~ se "B" e 1.729.44 0 (hum milhão, setec\:ntos e 
vinte t n0ve mil, quatrocentos. e quan:nta ) u;õu 
prdennc1sis cJasEE- "C'', tccef ncminativas. § Úni ... 
co - Não haverá obrigatorit dsde, nos aumtntos 

de ca.pital, de f\e g'Uta àt f rtq:crçií( (ntre es 8ÇÕP.6, 

observadas es dhpodçce~ )tf?E i ~ t ut~h. 1uiH . Fi
nalmente a A.ssembléia foi 6ufpense para que fos
sem adotadas as: provi c' ênciss nectssér ia~ à as·Eins
tUJa do Bolt1óm de SLbfCi i<fc re Jo ~ representantes 
legais do FINAM, no valor de Cr$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos II'il c tU zeiros). corresponden
tes a 5.0u0.000 (ê'inco mi lhões ) de ações preferen
ciei~ nominetivfs , classe "B", sem direito a voto, 
no valor nominal de Cr$ 1,10 (hum cruzeiJo e dez 
centavos) cada uma . Em st>guida, o Sr. Presidente 
reabriu a reunião, hoje dia 22 tie de!lltmbro de 

1978, apresentando o Bolet-im de Subscriçfo dtJ
vid~:~mente firmado pelos represtr.tsn\es ]eJ:!a is tio 
Fundo de Investimentos da .Amazônia - FINAM, 
operado pelo Banco da Amazônia 3/ A - BASA. 
Cumprindo o objetivo da suspensão, Em seguida 
foi fra nqueada a palavra aos s_enhores aciovistas1 
preserrtes, e como ninguém se manifestasse, sm-

pendeu os t rabalhos pelo tempo necE>ssério à !lavra
tura da presente Ata . Reaberta e Assembl éia , lida 
e achada conforme, foi a 11edação da A ta aprovada 
pela ut1e nimide d t> dos acionistas prE>sentr:s, de,la 
extraindo-se cópias para os efeitoR ie9eis. 

Ubireai Martins Aires - Pre~ident"; 

Cp.atacy Sobreil'a Barbosa - Secretéric; 

J osé Vida! Picanço 

José Jaime de Lim• 

An1Jônio Olarice Marttns dos Santos 

Francisco Regis de Oliveira Nunes 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTJDAO 

CERTIFICO que " primeira via dll!ste documento, 
por de11pacho do Presidente da JUCAP , nesta data , fo1 
arquivada sob b número 853. 

MacapA, o• de janeiro de 1979 

Ostlano Leite P'Ubo 
Secratl>rlo-Geral 

Su'bstibuto 
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Telecomunicações do Amapá S/ A - TE L E AMA P Â 
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BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de 5.000.000 (cinco milhõe~) de Ações Preferenciais, 
Classe «B», sem direito a voto, do valor nominal de Cr$ 1,1 O (hum cruzeiro e dez centavos) 
cada, subscritas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia-FINAM, operado pelo Banco da 
Amazônia S.A. - BASA, na forma do Decreto-Lei nº 1.376. de 12.12.74, cuja emissão, foi 
deliberada na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de dezembro de 1978, 
de acordo com prévio parecer favorãvel do Conselho Fiscal. 

Subscritor 

Fundo de Investimentos 
da Amazônia- FINAM 

C.G.C. 04.902.979 

Endereço 

Av. Pres. Vargas, 800 
Belém-Parã 

Exercício 

1978 

Nº de Ações 

5.000.000 

Total Subscrito 

Cr$ 
5.500.GOO,OO 

Subscrito em Belém, em 22 de dezembro de 1978. 

Maca pá, de dezembro de 1978. 

SUBSCRITOR 

Fundo de Investimento da Amazônia-FINAM! 
operado pelo Banco da Amazônia S/ A -- BASA 

Telecomunicações do AmapYl S/ A - TELEAMAPA 

Ubired Martins Aires 
Presidente 

ClaudioMr' Nogueira 
Diretor Financeiro F rancisco Re g\s de Oliveira Nunes 

Chefe da Divisão Econômico/Financeira 
Antônio José Oosta Britto CRC - PA 2899 CPF - 021239672/ 20 

CPF 002537072/34 

Marco Aurélio Dias Lobo 
Diretor A dministraHvo/Financeiro 

CPF 070045246/ 04 Coordenador 

Poder Judlclârlo 

Justiça do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edibal de Notificação 

Pelo pr'eseonte> edital fica N0tificada AGRISA .. 
Agricultura Industrial S/ A, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, I!Xecutada nos autos do pro
cesso n.0 370/76 em que Alcindo Silvn Car do1:o é 
exequente, de que a Juíza Presidente da Juf'\ta de 
Coodtia~ão e Julgamento de Macao4. proferiu nos 
autos do supracitado processo, a seguinte d ecisão: 

Vistos, etc .. • 

Em data de 07-06-1·9·76, Alcindo Silva Cardoso. 
exequente no proct~so J CJ · MCP -370/ 76, foi notifi- 1 

cado a indicar behs à penhora. Desde então, o 
exequente não tomou mais qualque11 medida no 
processo, demonstrando, portanto, o propósito de 
não seguir com o feito. Dois anos passados sem o 
interesse do auto11, pre~crito esté o seu direito, e, 
portanto, nlio há porque insistir na exeéução. 

D~daro, poiso, prescr;tto o direita do exequente 
Alclndo SHva Cardoso: 

Macapá, 14 de dezembro de 1978 

Euton Ramos 
Di11etor de Secretaria 

Associação de Taekwondo do Amapâ 

ESTATUTOS 
(Continuação do número anterior) 

Arb. 48.0 A pena de advertência será verbal e 
aplicada pelo Presidente da Associação. 

Art. 49.0 A pena de !Suspensão será de no 
máximo 90 (noventa) dias, aplicável pela ?residência, 
depois de ouvida a Díntoria. 

Art. 50º A p Pna de eiiminaçã•o será aplicada 
pelo Conselho Deliberativo media nte represf"ntação 
õa Pr.esi':iênd a, de comum acordo com a Diretoria, 
sal v o a eliminação compulsória. 

Art. Bl.0 As penas de suspenf.ão e eliminação 
ser~o comunicadas por escrao. 

Art. 52.0 .o\s penalidades aplkável9 aos 
associados da categoria de benemé:ritr s e Membros 
da Diretoria ou do Conse>lho Fiscal, somente serão 
impostas pelo Conselho DP!lberativo, cumprindo a 
Alssembléia Geral homologá-las . 

(Continua no próximo númef\'0) 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 


	

