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DECRETOS--------------------------~ 

(P) no 0184 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo no 8/22.004/81 -SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, item I. alínea "a", da Lei no 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei no 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a José Fi rmino dos Santos, mat ri
cula no 1. 777.595, no cargo de Feitor, G L-401 .5, do Quadro 
de Pessoal- Parte Permanente - do Governo deste Território, 
devendo seus proventos mensais serem acrescidos da van
tagem financeira de 20%, de acorqo com o artigo 184. item 11 , 
da citada Lei no 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 92o da República e 38o da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P} no 0185 de 23 de fevereiro de 1981 

O Govern ador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto- Lei no. 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 8/22.038/81-SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
§ 3° e 178, item I, alínea "a"; da Lei no 1711 , de 28 de outubro 
de 1952, com a nova redação dada pela Lei no 6.481, de 05 de 
dezembro de 1977, a Raimundo da Silva Brabo, matricula no 
2.273.655, no cargo de Carpinteiro, A-601.8-A, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - -do Governo deste Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nfvel 9-B , 

de conformidade com o artigo 184, item I, da citada Lei no 
1711 /52, com a extensão prevista na Lei no 6.701, de 24 de 
outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 92° da República e 38o da Criação do Território Fede-
ral do Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P} no 0186 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferi das pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 8/ 22048/81 -SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alínea "a", da Lei no 171 1, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei no 6.481, de 
05 de dezembro de 1977 , a Dulce Carmo Tavares, matricula 
no 2.258. 187, no cargo·de Arquivista, EC-303.9-B, do Quadro 
de Pessoal - Parte Permanente- do Governo deste Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nfvel 11-C, 
de acordo com o artigo 184, item I, da citada Lei no 1711/ 52, 
em face do que dispõe a Lei no 6.701, de 24 de outubro de 
1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 92o da República e 38o da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS .... 
Governador 

(P} no 0187 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
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vista o que consta do Processo n9 2/04i7118 1-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, item I, alfnea "a" , da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Maria das Dóres Ferreira Pi
nheiro, matrfcula n9 1.837.131 , no cargo de Professor do En
sino Pré-Primário e Primário, EC-514 .11 , do Quadro de Pes
soal - Parte Permanente - do Governo deste Território, de
vendo seus proventos mensais serem acrescidos da vanta
gem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, item 11, 
da citada Lei n9 1711 /52, em face do que dispõe a Lei n9 
6.701, de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0188 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 8/ 22.055/ 81-SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176. 
item 11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação ·dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Filomena Gonçalves Brandão, 
matrfcula n9 1.887.1 03, no cargo de Oficial de Administração, 
AF-204 .12-A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente- do 
Governo deste Território, devendo perceber proventos cor
respondentes ao nlvel 14-8 , de acordo com o artigo 184, item 
I, da citada Lei n9 1711 /52, em face do que dispõe a Lei n9 

6.701 , de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) N9 0189 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Territór io Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/15.011 / 81-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977 , a Raimundo Rodrigues Mendonça, 
matrícula nQ 1.777.352, no cargo de Inspetor da Guarda Terri
torial, POL-505 .14-A, do Quadro de Pessoal - Parte Perma
nente - do Governo deste Território, devendo perceber pro
ventos correspondentes ao nfvel 15-B, de acordo com o ar
tigo 184, item I, da citada Lei n9 171 1/ 52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da Repúb lica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0190 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei nQ 411 de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1 / 00576/ 81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria. de acordo com os artigos 176, 
item 11 e 178, item I, alfnea "a'', da Lei nQ 1711 , de 28 de outu
bro de 1952. com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 
05 de dezembro de 1977, a Francisco Pereira Lima, matrícula 
n9 2.079.751, no cargo de Pintor, A-105.10-8, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo desltJ Territór io, 
devendo seus p roventos mensais serem acrecidos da vanta
gem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, item 11 , 
da citada Lei n9 1711 /52. 

,. Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981. 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 
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(P) nc( 0191 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Terr itório F~era l do Amapá, usando 
das atribu ições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei nc 411 . de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' 1 /00494/81 -SOSP, 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Conceder a José Rodrigues de Albuquerque, 
ocupante do cargo de Carpinteiro . nível 8-A (Cadastro no 
02768). do Quadro de Funcionários Públicos do Governo 
deste Território. lotado na Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos-SOSP, seis (06) meses de licença especial, conta
dos no período de 1' de março à 31 de agosto do corrente 
ano. nos termos do artigo-116. da Lei n= 1711 . de 28 de outu
bro de 1952 . regulamentado pelo Decreto n• 38.204, de 03 de 
novembro de 1955. em vi rtude do referido servidor haver 
completado um (01 ) decênio de efetivo exercício, compreen
dido no período de 25 de dezembro de 1968 a 24 de janeiro 
de 1979. 

Art. 2• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá. 23 de fevereiro de 1981 . 
92' .:Ja RP.p úbl1ca e 38' da Criação do Terntório Federal do A
~apa 

ANN1BAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0193 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. Item 11 , 
do Decreto-Lei n' 411 . de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 1/00525 /81-SOSP, -

riESOLVE: 

Conceder aposentadona. de acordo com os artigos 176, 
ítem li e 178 itern I. alínea "a . da Lei no 1711 . de 28 de outu
bro de 1952 com a nova redação dada pela Lei no 6.481, de 
05 de dezembro de 1977. a Jaime Nascimento Souto, matri
cula n ' 2.071 .883. no cargo de .Funileiro, A-1-709. 12-D, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território, devendo seus proventos mensais serem acresci
dos da vantagem financei ra de 20%, de acordo com o artigo 
184, ítem il, da citada Lei no 1711 / 52 . 

Palácio do Setentrião. em Macapá. 23 de fevereiro de 
1981 . 92° da República e 38• da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0194 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 1/ 00529/81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem li e 178, ítem I, alínea "a", da Lei no 1711. de 28 de outu
bro de 1952: com a nova redação dada pela Lei no 6.481 , de 
05 de dezembro de 1977. a Casemiro Machado dos Santos. 
matrícula no 2.079.973. no cargo de Pedreiro. A-101 .8-A, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território , devendo perceber proventos correspondentes ao 
nfvei9-B, de acordo com o artigo 184. ítem I, da citada Lei no 
1711/ 52. 

Palácio do Setentr ião. em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981. 92o da República e 38° da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0195 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem 11, 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 ·de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 1/00474/ 81-SOSP; 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem li e 178, ítem I, alínea "a" , da Lei no 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei no 6.481 , de 
05 de dezembro de 1977, a Elias Pantoja, matricula no 
2.258.559. no cargo de Ferreiro, A-1703.9-B, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo des.te Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nlvel 1 0-C, 
de acordo com o artigo 184, Item I, da ci tada Lei no 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981. 92o da República e 38o da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n• 0196 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei no 411 . de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo no 1/00436/81-SOSP, 

RESOLVE: 

Cooceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Item 11 e 178. ítem I, alfnea "a", da Lei no 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 
05 d.e dezembro de 1977, a João Batista Moreira, matricula no 
1.777 .774 , no cargo de Motorista, CT-401 .10-B, do Quadro 
de Pessoal - Parte Permanente- do Governo deste Território, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nlvei12-C, 
de acordo com o artigo 184, ítem I, da citada Lei no1711/ 52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 92o da República e 38• da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) No 009 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ret ificar o Decreto (E) n• 005, de 28 de janeiro de 1981, 
publicado no Diário Oficial no 3379, de 03 de fevereiro do 
mesmo ano. que passa a vigorar cOm a seguinte redação: 

Art. 1 o - Reconduzir, os cidadão abaixo relacionados, 
para comporem o Conselho Regional de Desportos do 
Amapá (CRD-AP ); 

- Senhor Antonio Cabral de Castro 

- Senhor Abdallah Houat 

- Senhor Pedro Assis de Azevedo 

Art. 2° - Designar ao mesmo tempo os Senhores Bernar-
do Rodrigues de Souza e Alfredo lnajosa Braga, para inte-
grarem o Conselho acima mencionado. 

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 1981, 
92o da República e 38o da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANN)BAL BARCELLOS 
Governador 
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(E) n9 01 O de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,1tam 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o artigo 35, da Lei nQ 6.448, de 11 de outubro de 1977, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Reajustar na base de 35% (trinta e cinco por 
cento) os subsldios dos Prefeitos Municipais, a partir de 01 
de janeiro do corrente ano. 

Art. 29 - A partir de 19 de abril do corrente ano, reajustar 
em mais 35% (trinta e cinco por cento) os subsldlos acima 
mencionados. 

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 23 de fevereiro de 1981; 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

. I 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) n9 O 11 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Item 11 do artigo 
18, do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, combi
nado com o§ único do artigo 203 do Decreto-Lei n9 9.760, de 
05 de .setembro de 1946, 

RESOLVE: 

Art. 1 9 - Conceder à Justiça do Distrito Federal e T errlto
rial, um lote de terra, situado dentro do perlmetro ur
bano desta cidade de Mazagão, _medindo . 90 x 
140m2, destinado à construção do Forum de Mazagão, deli
neada no seguinte trecho: ao Norte com a avenida Osmundo 
Costa; ao Sul com a avenida Intendente Alfredo Pinto e ao 
Leste e Oeste com as ruas ainda não demarcadas. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 23 de fevereiro de 1981; 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

COMISSÃO DE INQU~RITO ADMINISTRATIVO 

(DECRETOS (P) N9s 0818 e 0017, de 80 e 81-GABI) 

EDITAL DE ClT AÇÃO 

Edital de Citação do Indiciado Francisco Roberto Marti
nez, Carpinteiro, nlvel 1 0-C, do Quadro de Funcionários do 
Governo do Território Federal do Amapá, lotado na Secreta
ria de Saúde, para prestar declarações em Inquérito Admi
nistrativo. 

EDITAL 

A Secretaria da Comissão de Inquérito Administrativo, 
designada pelos Decre~os (P) 0818 e 0017, de 22.12.80 e 
13.01 .81, respectivamente, todos do Excelentlsslmo Senhor 
Governador do Território, em cumprimento a ordem do Se
nhor Presidente e, tendo em vista o§ 29 do Art. 222 da Lei n9 
1711 /52 (Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da 
União), CITA, pelo presente, Francisco Roberto Martinez, . 
ocupante do cargo da classe "C", da série de classes de Car
pinteiro, nlvel 10, do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Saúde (SESA), para 
no prazo máximo de quinze (15) dias, a partir da publicação 

deste, visto se encontrar em lugar desconhecido, a compare
cer às 15:00 horas, em uma das salas da Secretaria de Saúde 
(Sede), a fim de prestar a esta Comissão de Inquérito decla
rações acerca do Processo Administrativo a que responde, 
sob pena de revelia. 

Macapá, 05 de março de 1981 . 

RAIMUNDO DA SILVA PENAFORT 
Secretário da CIA 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Contrato n9 015/80-PROG, celebrado 
entre o Governo do Território Federal do Amapá e Rui Her
mes Alberto, para prestação de serviço de assistência téc
nica especializada. 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e hum (1981), na cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, o Governo 
do Território Federal do Amapá, representado por seu Go
vernador, Senhor Annlbal Barcellos, doravante denominado 
simplesmente GOVERNO e o Senhor Rui Hermes Alberto, 
daqui em diante denominado simplesmente CONTRATADO, 
resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo Adi
tivo, consoante cláusulas e disposições seguintes: 

Cláusula Primeira: A allnea "a" do item I da Cláusula Ter
ceira do Contrato, passará a ter a seguinte redação: 

"a)- Pagar mensalmente ao CONTRATADO a Importân
cia de Cr$: 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros)". 

Cláusula Segunda: A Cláusula Segunda passará a ter a 
seguinte redação: · 

"Do objeto: - O objetivo do presente CONTRATO é a 
prestação de serviços por parte do CONTRATADO de assis
tência técnica às máquinas: - Impressora Off-Set, Solna, 
uma (1 ); Impressoras Manuais, três (3); Impressora Automá
tica Grafropress, uma (1 ); Guilhotina de Cortar Papel, uma 
(1 ); Grampeadeira, uma (1 ); Plcotadeira, uma (1) e Equi
pamentos de Laboratório Fotográfico. 

Cláusula Terceira: O presente CONTRATO terá validade 
até 31 de dezembro de 1981. 

Cláusula Quarta: A Cláusula Quarta do CONTRATO em 
referência, passará a ter a seguinte redação: 

"Dos Recursos: - A despesa decorrente da assistência 
deste CONTRATO, no valor total de Cr$: 204~000.00 (duzen
tos e quatro mil cruzeiros) correrá por conta do Fundo de 
Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Pro
grama 02070212.499, Elemento de Despesa 3.1.2.0-00, con
forme Nota de Empenho 138/ 81 " . 

Cláusula Quinta: A Cláusula Quinta, passará a ter a se
guinte redação: 

"Da Liberação dos Recursos: - Os recursos destinados a 
execução deste CONTRA TO serão liberados em parcelas 

mensaisde Cr$: 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros)". 

Cláusula Sexta: Prmanecem em vigor as demais cláusu
las do CONTRATO. 

E para val idade do que ficou estabelecido, as partes de 
comum acordo, resolvem celebrar o presente Termo, que vai 
assinado em ci nco (05) vias de lg!,Jal teor e forma, na pre
sença das testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 28 de janeiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RUI HERMES ALBERTO 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 
lleglveis. 
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPAÁ - CEA 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos senhores acionistas da Companhia 
de Eletricidade do Amapá-CEA, que se encontram à disposi
ção dos mesmos em nossa sede, situada na Avenida Padre 
Júlio Maria Lombaerd, 1900, nesta cidade Macapá- Terri
tório Federal do Amapá, os documentos a que se refere o ar
tigo 133 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

A DIRETORIA 

V I S T 0: VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
. Presidente 

\ 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos Associados 
da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Emprega
dos da Indústria e Comércio de Minérios S/ A-I COMI e Em
presas Associadas, em Santana Limitada- "CREDICOMI". 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 1980, na 
sede da Cooperativa, sito à Vila Amazonas, nQ 19, nesta ci- · 
dade de Macapá, Território Federal do Amapá, às 17:00)tó
ras, em terceira e última convocação, reuniram em Assem
bléia Geral Extraordinária, os associados da Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Indústria e 
Comércio de Minérios S.A. -ICOMI e Empresas Associadas 
em Santana Limitada "CREDICOMI". O senhor Presidente 
Alfrio Calazans, convidou a mim, Diogo dos Santos No
gueira, para secretariar a reunião. O senhor presidente man
dou que se verificasse quantos associad_os tinham compare
cido, constatando-se pelo livro de Presenças, o compareci
mento de 49 (quarenta e nove) associados. Em prossegui
mento o senhor Presidente convidou para tomarem parte à 
mesa os demais membros do Conselho de Administração da 
Cooperativa, senhores: Alfredo Sanches Gonzales, Raimundo 
Dias Monteiro, Mário Albini, Saulo Manuel da Costa e Sá. 
Co.r.nposta a mesa o senhor Presidente declarou que, a finali
dade básica da reunião era a de reformar o Estatuto Social, 
de acordo com o Edital de Convocação, assim redigido. Edi-.. 
tal de Convocação, Assembléia Geral Extraordinária. O Pre
sidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados da Indústria e Comércio. de Minérios S.A. -
ICOMI e Empresas Associadas em Santana Limitada- CRE
DICOMI, usando de suas atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social , convoca o.s 1.621 (hum mil seiscentos e vinte e um) 
associados, para se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária que se realizará na Sede da Cooperativa, nesta loca
lidade de Vila Amazonas, Municlpio de Macapá, Território 
Federal do Amapá, no próximo dia 25 de abril de 1980, em 
primeira convocação às 15:00 horas; com a presença de 2/3 
(dois terços) do número total dos associados. Caso não haja 
número legal para instalação, ficam desde já convocados 
para a segunda convocação ás 16:00 horas, no mesmo dia e 
local , com a presença de metade e mais um do número total 
dos associado Persistindo a falta. quorum legal, a Assembléia 
realizar-se-à então, no mesmo dia e local em terceir!l e última 
convocação, às 17:00 horas, com a presença de 10 (dez) as
sociados, mlnimo exigido pela legislação, a fim de delibera
rar sobre a seguinte ordem do dia: a- Reforma do Estatuto 
Social da Cooperativa, e b- Assunto de interesse geral. Ma
capá, (AP) - Vila Amazonas, 14 de abril de 1980, assinado 
pelo Presidente, Alfrio Calazans. Em seguida, o senhor Presi
dente propôs ao plenário a mudança do Art. 4Q do Estatuto 
Social de: "Poderão associar-se à Cooperativa todos aqueles 
que, tendo livre disposição de pessoa e bens, concordem 
com o presente estatuto, preencham as condições nele es
tabelecidas e sejam empregados da Indústria e Comércio de 
Minérios S.A. - ICOMI e Bruynzeel Madeiras S.A. - BRU
MASA, situadais na localidade de Santana, Municlpio de Ma
capá, Território Federal}jo Amapá, para: "Poderão asso
ciar-se à Cooperativa todos aqueles que, tendo livre disf)osi
ção de pessoa e bens, concordem com o presente estatuto, 
preencham as condições nele estabelecidas e sejam empre-

gadas da Indústria e Comérdo de MinériOs S.A. -.!COMI e Empre
sas Associadas, situadas na localidade de Santana, Munldpio de 
Macapá, Território FeeraJ do Amapá, considerando a existência em 
Santana, de outras empresas associadas à Indústria e Comércio 

de Minérios S.A. -ICOMI além de BRUMASA Madeiras SI A, 
interessadas em participarem do Quadro Social da Coopera
tiva. Justificou ainda, para o plenário, os beneficios da incor
poração de empregados de outras empresas associadas, 
que trará para a Cooperativa e vice-versa. Todos os presen
tes concordaram com a proposta apresentada. Em conso
nancia com a legislação vigente, os presentes foram cientifi
cados que a alteração ora introduzida no Estatuto Social, só 
entrará em vigor após expressamente aprovada pelo Banco 
Central do Brasil, órgão normativo a que .está a nossat Coo
perativa subordinada. Nada· mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a pre
sente Ata que, lida, e considerada conforme, vai assinada pe
los diretores presentes. Vila Amazonas, Macapá, 25 de abril 
de 1980. 

Confere com o Original 

DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA 
Secretário 

ALÍRIO CALAZANS 
Presidente 

RAIMUNDO DIAS MONTEIRO 
Tesoureiro 

Atestamos que este do.cumento foi submetido a exame 
do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a 
respeito dos atos praticados consta de carta emitida á 
parte. 

Departamento de Organização e Autorizações Banca-
rias-DEORB 

Divisão de Organização Bancaria- DIORB 

LUIZ CARLOS RAMOS AVANCINI 
Assistente 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via deste documento, por despa
cho do Presidente da JUCAP, nesta data foi arquivada sob o 
número 628. ' 

Macapá, 12 de fevereiro de 1981 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Gerai-JUCAP 

Certifico que a partir desta data o número de inscrição 
desta Empresa no Registro de Comérdo . passa a ser 16 4 
0000006 1 

Macapá, 12 de fevereiro de 1981 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

C.E.C.M. dos Empregados da Indústria e Comércio de Mi
nérios S/ A I COMI e Empresas Associadas, em Santana Limi

tada 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos Associados 
da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Emprga
dos da Indústria e Comércio de Minérios S/ A I COMI e Em
presas Associadas, em Santana Limitada - "CREDICOMI". 

Aos vinte e hum dias do mês de novembro de hum mil 
novecentos e oitenta, na sede da Cooperativa, nesta locali
dade de Vfla Amazonas; Municlpio de Macapá, Território Fe
deral do Amapá, reuniram-se em 3• convocação os associa
dos da Cooperativa, am Assembléia Geral Extraordinária, 
nos termos do Edital de Convocação abaixo transcrito. Inicia
dos os trabalhos, o Senhor Presidente, convidou a mim, 
Diogo dos Santos Nogueira, para secretariar a reunião, tendo 
convidado também para tomarem parte à mesa os demais 
membros do Conselho de Administração da Cooperativa 
Composta a mesa, o senhor Presidente mandou que se veri
ficasse quantos associados tinham comparecido, constatan
do-se pelo Livro de Presença, o comparecimento de 41 (qua
renta e uma) cooperados. Isso posto, o senhor Presidente 
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mandou que fosse lido e transcrito nesta Ata, o Edital de 
Convocação, vasado nos seguintes termos: Edital de Convo
cação, Assembléia Geral Extraordinária. O Presidente da 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados 
da Indústria e Comércio de Minérios S/ A - ICOMI e Empresas 
Associadas, em Santana Limitada - CREDICOMI. usando de 
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e com base 
no expedinte do Banco Central do Brasil DIORB/SE
CAP-80/ 140 de 03 de junho de 1980, convoca os 1.585 (hum 
mil quinhentos e oitenta e cinco) associados para se reuni
rem em Assembléia Geral Extraordinária. que se realizará na 
sede da Cooperativa, nesta localidade de Vila Amazonas, 
Municfpio de Macapá, Território Federal do Amapá. no pró
xi mo dia 21 de novembro de 1980, em primeira convocação 
às 1S:OO horas, com a presença de 2/ 3 (dois terços) do nú
mero total dos associados. Caso não haja número legal para 
a instalação, ficam desde já convocados para a segunda con
vocação, às 16:00 horas, horas, no mesmo dia e local, 
com a presença de metade e mais um do número total dos 
associados. Persistindo a falta de quorum legal. a Assem
bléia realizar-se-á- então, às 17:00 horas, com a presença de 
10 (dez) associados, mfnimo exigido pela leg islação. a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. a- Reforma do 
Estatuto Social e b- Assunto de interesse geral: Macapá (AP) 
- Vila Amazonas, 01 de novembro de 1980. All rio Calazans, 
Presidente. Usando da palavra, o senhor Presidente. esclare
ceu para os presentes que, a finalidade da nova Assembléia 
Geral Extraordinária era para cumprir a determinação do 
Banco · Central do Brasil, através do expediente DIORB/ SE
CAP-80/140, de 03 de junho de 1980, que instruia de como 
alterar o artigo de número 4 do nosso Estatuto Social. de· 
"Poderão associar-se a Cooperativa todos aqueles que tendo 
livre disposição, digo disposição de pessoas e bens. conco r
dem com o presente Estatuto, preencham as condições ne
les estabelecidas e sejam empregados da Indústria e Comér
cio de Minérios S/ A - I COMI e Bruynzeel Madeiras SI A -
BRUMASA, situadas na localidade de Santana. Municfpio 
de Macapá, Território Federal do Arrapá". para: "Poderão as
sociar-se à Cooperativa todos aqueles que. tendo livre dis
posição de pessoas e bens, con;.;ordem ·com o presente Esta
tuto, preencham. as condiçõés nele estabelecidas e sejam 
empregados da Indústria e Comércio de Minérios SA -
ICOMI, BRUMASA Madeiras S/ A e Amapá Florestal e Celu
lose S/ A - AMCEL, situadas na. localidade de Santana. Mu
nicfpio de Macapá, Território Federal do Amapá," a fim de 
,possibilitar o ingresso. na Cooperativa dos funcionárjos da 
AMCEL. Após citados esclarecimentos. o senhor Presidente 
colocou em discussão da Assembléia, o assunto, como não 
houve nenhuma discordância da alteração estatutária, fora a 
mesma aprovada por unanimidade. O Senhor P,residente 
cientificou aos presentes que a alteração ora introduzida no 
Estatuto Social, só entrará em vigor após expressamente 
aprovada pelo Banco Cntral do Brasil, órgãos normativo a 
que está a nossa Cooperativa subordinada. Nada mais ha
vendo a tratar, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a 
presente Ata que, lida e considerada pelos diretores presn
tes, conforme, é assinda e autenticada. Vila Amazonas, Ma
capá (AP) - 24 de novembro de 1980. 

Confere com o Original 
DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA 

Secretário 
AlÍRIO CALAZANS 

Presidente 

RAIMUNDO DIAS MONTEIRO 
Tesoureiro 

Atestamos que este documento foi submetida a exame 
do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifes
tação a respeito dos ·atos praticados consta de carta emitida 
à parte. 

Departamento de Organização e Autorizações Bancárias 
- DEORB. 

Divisão de Organização Bancária - DIORB. 

LUIZ CARLOS RAMOS AVANCINI 
Assistente 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTIDÃO 

Cetifico que a primeira v1a deste documento por despa
cho do Presidente da JUCAP. nesta da, foi arquivada sob o 
número 628. 

Macapá, 12 de fevereiro de 1981 . 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

Certifico que a partir desta data o número de inscrição 
desta Empresa no Registro do Comércio passa a ser 
16 4 0000006 1 

Macapá, 12 de fevereiro de 1981 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

CARTÚRIO DE REGISTRO PUBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil faz 
saber que pretendem se casar: LUIZ RAMOS DAMASCENO 
e RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS. 

Ele é filho de Benedito Lopes Damasceno e de Luiza Ra
mos Damasceno. 

Ela é filha de Candida de Souza Santos e de Raimundo 
Tavares dos Santos. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapâ, OS de março de 1981 . 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

CARTÚRIO DO REGISTRO PUBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: Luiz Carlos 
de Sousa Lopes e Vera Lúcia de Sousa Favacho. 

Ele é filho de Douglas Lobato Lopes e de Edna de Sousa 
Lopes. 

Ela é filha de Manoel Dimas Favacho e de Azamor de 
Sousa Favacho. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, OS de março de 1981 . 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

CARTÚRIO DO REGISTRO PUBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: Paulo das 
Chagas Costa e Maria da Conceição Monteiro dos Santos. 

Ele é filho de Florentino Pereira <ia Costa e de Benedita 
das Chagas Costa. 

Ela é filha de Raimundo Batista dos Santos e de Hilda 
dos Santos Monteiro. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, OS de março de 1981. 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Substituto 


	

