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MINIST~RIO DO I NTERI OR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0997 de 31 de ma i o de 1982 . 

O Governador do Território Fede ral do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conf erida s pe lo art i go 18, Ítem l i, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 0161/82-GABI, 

RESOLVE : 

Art . 19.- Remover , nos t ermos do a r tigo 56 , Ítem I, da 
Lei n9 17 11 , de 28 de outubro de 1952, o se r vidor RAIMUNDO 
BARBOSA DE OLIVEIRA, ocupant e do cargo de Hotor ista de Veíc~ 
los Ter restres, Código T0- 902 . A, Cl asse "A", Refe rência 7,do 
Quadro Permanente do Gover no deste Território , lotado na Se
cretar i a de Saúde - SESA, para o Gabinete do Governador~GABI 
a contar da presente data. 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 31 de maio de 1982, 939 
da República e 399 da Cr iação do Ter ri t ório Federal do Amapá 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1027 de 31 de maio de 1982 

O Gove r nador do Território Federal do Amapá, usando das 
at r ibuições que lhe são confe r i das pe l o art i go 18 , Í tem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar a conta r de j aneiro do corrente ano , 
~~RIA CLARA BEM DOS SANTOS, ocupante do emprego de Agente 

Secretário de Educação e Cultura 
Prol •. Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurànça Pública 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

Admin i st.r a ti'!o , Código LT-SA- 701,Classe "C" , Refer ência 25 , da 
Tabela de Empregos Permanente do Governo deste Terri t ór i o , lo 
tada na Secretaria de Educação e Cul t ura/SEEC , para exercer 
a Função de Secretária de Unidades Escol ares , CÓd i go DAI-201. 
1, da Escola de 19 Grau ProfQ . José Barroso Tos t es . 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em cont rário . 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 31 de maio de 1982, 
939 da Re pública e 399 da Criação do Território Federal do 
Ama pá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MI NI STÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N<? 1028 de 31 de maio de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t ribuiçÕes que lhe são confer idas pelo ítem l i, do ar tigo 
18 , do Decre t o-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar ANA LÍGIA MOTTA TEIXEIRA , contratada 
à cont a de recursos do Convênio 022/79, da função de Inspe
t or de Qualidade , encarregada de fiscalizar , conforme Convê
ni o entre o GTFA e a ENBRATUR, as atividades dos Meios de 
Hospedagem de Turismo , Acampamentos Turísticos e Agências de 
Vi agens , nos termos do artigo 19 do Decreto (P) n9 0601 , de 
31 de agosto de 198 1, publicado no Diário Ofic i a l do Terr itó 
r io , de 19 de se.~emb ro de 1.981. 

Art. 29 - Este Decreto entr~rá em vi gor, na da t a de sua 
publicação, revogadas ás di sposições em contrár i o . 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 31 de maio de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Feder a l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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PREFEITURA HUNICIPAL DE HAZAGÃO 

DECRETO ( ) N9 027/82-GAB-P~~ de 24 de maio de 1982 

O Prefeito Municipal de }iazagão, usando das atribuições 
que lhe são conferidas .por Lei , 

DECRETA: 

Art ." 1<? - Aposentar nos termos dos Ar t igos 101, Í tem 
III, e 102 Ítem I , a línea "A", da i:ons tituição da Repúbli
ca do .Brasil , BENASSI . LEÃO CARDOSO , oficial Administrativo , 
Padrão "K", do quadro de Pessoal parte Permanente da Prefei
tura Municipal de Nazagão, a partir de 1<? de junho de 1.982, 
devendo perceber proventos de conformidades com o artigo 184, 
ítem II 'da Lei n<? 1711/52. 

Art. 2Q - Revogam-s e as disposiçÕes em contrário. 
Gabiíiete do Prefei to Municipal de Mazagão, em 24 de 

ma i a de 1 . 982 , 93Q ano de República e 212<? de Criação do Nu
nicípio de Hazagão . 

}~DEL DEODATO DE QUEIROZ DO COUTO 
= Prefeito Municipal de Hazagão = 

FREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÃ 

DECRETO N9 44/82- PHH. 

O Prefeito Nunicipal de Macapá , usando das 
que lhe são conferid-as por lei; e 

atribuições 

Considerando os termos do Of ício n<? 019/82, endereçado à 
Prefeitura Municipal de Nacapá, pelo Sindicato dos Conduto -
r es de Veículos do Território Feder al do Amapá ; 

Considerando os estudos e levantamentos realizados pela 
Comissão constituída pel a Portaria n<? 111 /82-PNH, de 25 de 
maio de 1982; 

ConsidEfrando os preços estabelecidos para os combustí
veis e deilvados do petróleo ; 

Considerando, finalmente, que compe te à Prefe itura a 
f ixação e reajustamento de tarifas taximétricas, conforme R! 
solução n<? 72/78-CIP. 

DECRETA: 

Art. 1<? - Ficam reajustadas as tar ifas taximétricas para 
a cidade de Macapá e o Distrito de Santana. 

dos: 
§ 1Q - O percentual terá como base os valores especi f ic~ 

§ 29 

- Bandeirada ............................. . 
- Km Bandeirada I .......... .. ............ . 
- Km Bandeirada II. ..... . ............... . . 
- Hora parada .... ................. ~ ... ... . 

-Os novos valores serao os seguintes: 

15,00 7. 
32,00 7. 
32 ,00 7. 
35 ,00 7. 

- Bandeira . ......... . Cr$ 
- Km Bandeira I ..... . Cr$ 

100 ,00 (cem cruze iros) ; 
65,00 (sessenta e cinco 

cruzeiros} ; 

- Km Bandeira II . ... . Cr$ 76,00 (setenta e seis 
cruzeiros); 

-Hora parada ....... . Cr$ 648 ,00 (seiscentos e qu~ 
renta e oito cru 
ze i r os) . -

Art. 29 - -Os taxímetros que estão aferidos com a t ar i 
fa inicial de Cr$ 55 ,00 {cinquenta e cinco cruzei ros) ,usarão 
tabela espec í fica que terá validade até o próximo reajusta -
menta . 

Art. 3<? - Permitir o uso das t abelas de reajus t e para os 
serviços de veículos de a l uguel a taxímetr o da cidade de Ma
capa e o Distr ito de Santana. 

Art. 4<? - Este Decreto entrará em vigor a partir de 28 
de maio de 1982, revogadas as dispos i ções em contrár io . 

Cumpra-se, Regis tre-se e Publique-se . 

Palácio 31 de Março , 28 de maio de 1982 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S.P. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE }!ACAPÁ 

DECRETO N<? 45/82- Pilll. 

Altera os percentuais para indenização das despesas com 
diárias, de que trata o Decreto n<? 25/82-P~~~ . de 08 de março 
de 1982. 

O Prefeito Municipal de Hacapá, usando das atribuiçÕes 
que l he são'conferidas pelo i nciso II, do art . 15, da Lei n<? 
6.448, de 11 de outubro de 1977, e tendo em vista o Decreto 
Presidencial n<? 86 . 792 , de 28 de dezembro de 198 1, e Decreto 
n<? 87 . 140 , de 30 . 04 . 82 . 

DECRETA: 

Art. 1<? - Ficam a lterados os valores de i ndenização das 
despesas com diárias a que se refere o art . 19 do Decreto n<? 
25/82-P~~!, ·que passam a vi go rar na forma do quadro abaixo : 

CLASSIFICAÇÃO 

a) Prefe ito 

b) Cargo ou função de confi 
ança de Direção ou Asses 
soramento (DAS) . .. ... . 

c) Cargo ou função de confi 
ança de Dir eção ou Asses 
soramento (DAS) ...... . 

N!VEL OU CÁLCULO DA DIÁRIA VALOR 

S!~ffiOLO REFERENCIA Cr$ 7. 768 ,20 

2 - c 

DAS- 6 

DAS-5 

DAS-4 
DAS- 3 
DAS- 2 
DAS- 1 

l , 4 

1 , 3 

1,2 

10 . 875,00 

10.098 ,00 

9.321,00 
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d) Função de Assitência In 
termediária . .......... ~ 

CAI-S 
CAI-4 
CAI- 3 1,1 8 . 545 ,00 
CAI- 2 
CAI- 1 

e) Dema i s cargos ou empregos ~ - 1 a 6 1 ,o 7 . 768 , 00 

Parágrafo único - O Valor da diária será acrescida de 
40% (quarenta por cento), nas c idades de Manaus , Rio Branco, 
São Paulo, Rio de Janêiro, Brasíl ia, Foz do I guaçu e Salva -
dor . 

Art . 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir da pr e
sente data , revogadas as disposições em contrário . 

Cill1PRA- SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~!ARÇO, 02 de junho de 1982 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Hacapá 

Publicado Neste Departamento de Administração , 
dias do mês de junho de 1982 . 

EDITH RAIHUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Det9 . de Administração 

PREFEITURA ~illNICIPAL DE ~~CAPÁ 

DECRETO N9 46/82- PHH 

aos 02 

Hajora os valores de Indenização das despesas com a l i 
mentação e pousada estabel ecida pelo Decreto n9 07/82-PHN , d~ 
tado de 29 de janeiro de 1982 . 

O Prefeito Nunicipal de Hacap:1, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e, 

Com fulcro no que estatui o Decreto n9 83 . 396 , de 02 de 
maio de 1979 . 

DECRETA : 

Art . 19- Os valores de i ndenização das despesas com 
alimentação e pousada passam a ser os constantes do Quadro~ 
baixo , cuj o valores es tão majoradas na f orma do Decreto n9 
87 . 140 , de 30 de abril de 1982 . 

a) Cargo de Provimento ou 
Comi ssão de Direção e 
Assessoramento Superi
ores(DAS)ou equivalen
tes . 

b) Funçao de Chefe e As 
sistência Intermediá~ 
ria (CAI) e Cargos ou 
Empregos do Nivel Su
perior , ou equivalen-
te .... . ..... . ....... . 

NÍVEL OU SALÁRIO 

DAS 

CAI e Salários de 
40 . 344 ,00 a 

11 4 . 333 . 00 

VALOR DA DIÁRIA 

977 , 00 

783,00 

--~~~~----~---r------------1-------------c) Demais Cargos ou Empr! 
gos .. .. .... . ..... .... . Salário de 

14 .4 00,00 a 
40 . 343 , 00 489 ,00 

Art . 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir de 19 
de maio de 1982 . 

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

Palácio 31 de março, de junho de 1982 

NURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Nunicipal de ~!acapá 

Publicado neste Departamento de AdministràÇ1io, aos 03 
dias do mês de junho de 1982 . 

EDITH RAI~illNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administraçio 

C. E. C. N. DOS E~!PREGADOS DA INDÚSTRIA E CO~ffiRCIO DE NINE;RIOS 
S/A ICONI );; EHPRESAS ASSOCIADAS , EM SANTANA LH!ITADA. 

CGC-~!F OS . 986 . 4 76 
Ata da Assembléia Geral Extraord inária da Cooperativa de Eco 
nomia e Crédito Hútuo dos Empregados da Indústria e Comércio 
de Miné r ios S/A - !COMI e Empr esas Assoiiadas , em Santana Li 
mitada - " 'CREDICONI.". 

Aos 14 dias do mês de ou tubro do ano de 1981, na sede Coope
rativa , na Vila Amazonas , n9 19, nesta cidade de Hacapá, TeE_ 
ritório Federal do Amapá , às 17:00 hora.s em terceira e Últi
ma convocação , reuni ram-se em Assembléia Geral Extraordiná
ria os associados da Cooperativa de Economia e Crédito MÚtuo 
dos Emp regados da I ndustria e Comérc i o de Hinérios S/ A- ICOHI 
e Empresas Associadas , em Santana Limitada - ""CREDICOMI"' 
Assumiu a direção dos t rabalhos o Senhor Alirio Calazans, na 
qual idade de Presidente , convidando a mim Diogo dos Santos 
Noguei ra pa ra secretariar a reunião . O Senhor Presidente So
licitou verifica r quantos assoc iados estavam pre sentes, cons 
tatando- se pelo Livro de Presenças o comparecimento de 50 so 
c ios . Em prosseguimento , o Senhor Presidente convidou para 
tomar assento à mesa os demais componentes do Conselho de 
Administração da Cooperat iva . Em seguida , o Senhor Pres iden
t e declarou que a finalidade básica da presente Assembl éia é 
de r eformar o Estatuto Social , de acordo com Edital de Convo 
cação ass im redigido : Edital de Convocação , Assembléia Get aT 
Extraordinária . O Presidente da Cooperativa de Economia e 
Cr édito Mútuo dos Empregados da Indústria e Comércio de Miné 
rios S. A. - ICm!I e Empresas Associadas, em Santana Limita:
da - CREDICOHI , usando de suas atribuições confer i das pelo 
Estatuto Social , convoca os 1737(hum n1i l setecentos e tr i nta 
e sete) associados, para se reunirem em Assemb l é i a Gera l Ex
traordinária, que se r ealizará na sede da Cooperat iva , nesta 
l ocalidade de Vila Amazonas , Município de Macapá , Território 
Federal do Amapá , no próximo dia 14 de outubro de 1981, em 
primei ra convocação à s 15 :00 horas , com a. presença de 
2/3 (dois t erços) do número total dos associados . Caso não 
haja número l egal para a instalação, ficam desde já convoca
dos para a segunda convocação às !6 :00 horas, no mesmo dia 
e l ocal, com a presença de metade e mais um do número tota l 
dos associados . Persistindo a falta de "quorum" legal , a As
sembléia realizar- se- á então , no mesmo dia e l ocal em tercei 
ra e Última convocação , às 17 :00 horas , com a presença de 10 
(dez) associados , mí nimo exigido pe l a legislação , a fim de 
de liberar, sobre a seguinte ordem do dia : a- Reforma do Esta 
tuto Social da Cooperativa , e b- Assunto de interesse geral~ 
Hacapá , (AP) - Vila Amazonas , 30 de setembro de 198 1. Al írio 
Calazans, Presidente . Através de exposição fe ita pel o Senhor 
Presidente , os associados tomaram conhecimento da necess ida
de de reformar o ~s tatuto Social , a tualizando-o em re l ação , 
a modificações introduz idas pelo Banco Centra l do Brasil . Es 
c l areceu , ademais tendo em vista os inúmeros art i gos mod i fi:
cados , ser problemática a citação dos mesmos no corpo · da 
pr esente Ata . Determinou assim, a leitura artigo por art i go , 
do projeto de estatuto assim submetido à consideração da As
sembl eia . Após ampla discussão as alteraçÕes foram submeti
das à votação, sendo aprovadas por unanimidade de votos dos 
presentes . Em consonãncia com a legislação vigente , os pre
sentes forem c i entificados que as alteraçÕes ora in t r oduzi-
das no Estatuto Social só entrarão em vigor depois de expres 
samente aprovadas pelo Banco Central do Brasil , Ór gão norma:
tivo a que está a nossa Cooperativa subordinada . Outrossim, 
considerando que o Estatuto aprovado modificou a compos i ção 
do Consel ho de Administração, reduzindo o númer o· de seus Com 
ponentes de cinco efetivos e um sup l ente para cinco efetivos 
a Assembléia por unanimidade de votos aprovou a extinção do 
cargo de supl ente quando da sua aprovação pelo Banco Central 
do Brasil. Xada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata , que , 
lida e considerada conforme, vai assinada pela mesa , por uma 
comissão de dez associados i ndicados pela Assemblê i a e por 
todos o que o queiram fazer . Nacapá, (AP) 05 de novembro de 
1981. 

CONFERE CON O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PROPRIO . 

DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA 
Secretário 

RAHillNDO DIAS HONTEIRO 
Tesoureiro 

ALIRIO CALAZAI'IS 
Presidente 

Junta Comercial do Ter . Fed . do Amapá 
C E R T I D Ã O 

CERTIFICO , que a primeira via deste documento 
por despacho do Presidente da JUCÀP, nesta da ta , fo i arquiv~ 
da sob o n9 0632 . 

Nacapá , 20 de maio de 1982 

~~R1LIA COSTA LH!A CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 
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S0CIEDADE BENEFICIENTE OPERÁRIO DO A}~PÁ 

C.G.C.(M.F . ) N9 05 .971.965/001 

Ata da Reunião de Assembléia Geral Realizada em 06 de 
setembro de 1981, ~onforme Convoc~ção pÚblicada no Diário 
Oficial do Governo,· n9 3502 de. 10 de agosto de 198 1. 

As 10 horas precisamente na sede Soci~l da.Entidade Av : H:~ 
rique Galúcio n9 637 ,na cidade de Ma~apa,Cap1tal ~? Terr1to
rio Federal do Amapá ,reuniram em Seçao .. de ~ssemble1~ Geral , 
o''s Diretores ,Gratuliano de Morais Pinto ,Ellas Fe:rena d?s 
Santos,Sandoval dos Santos,Joaquim Clemente da.Sllva,Ubald l
no da Silva Souto,Raimundo Alves dos _santos,~a1mundo N~~ato 
Monteiro,MariaClara Souza da Silva,juli~ Bat1sta ~e ArauJo,e 
os demais Associados ,Raimundo Luiz de Sa Costa,Ra1mundo Cor~ 
rêa da silva,Eduarda Brito da Silva,Manoel Duarte Rocha , Raª'-

·munda dos Santos Rocha, Luiz Pereira de Almeida, Maria Jose 
dos Santos Almeida ~~noel Valente de Leão , Raimundo dos 
Reis Santos, para ~ratarem das Eleições _da nova Diretor~~ ~a 
Sociedade Beneficiente Operária do Amapa, para o B1en1o 
82/83 , composta a Mesa com ordem do Presid~nt~ d·a Assem_
blé ia deu abertura dos Trabalhos tecendo l1ge1ra explanaçao 
de mo~ivos da finalidade da Reunião . Em seguida pediu a Le~ 
tura da Ata anterior, i qual depois de lida ~ achada confor
me foi aprovada por todos os presentes, cont1nuando os trab~ 
lhos 0 Presidente da Assembléia, detalhou a modalidade das 
Elei~Ões por aclamação e apresentou o~ candidatos que concor 
reriam o Pleito, 19 Elias Ferreira dos Santos , 29 Raimundo 
Nascimento de· Araújo, que não compareceu por motivos a
lheios a nosso éonhecimento, 39 Sandoval 'dos Santos, que re
nunciou alegando não dispor de tempo para atende~ os encar
gos da Presidência da Sociedade, ficando desta maneira , ind~ 
cado e Reeleito Presidente para o Biénio 82/83, o Senhor 
Elias Ferreira dos 1Santos com a votação.unanime da Assem 
bléia cont inuando os trabalhos, o Pres1dente da Assemblé ia~ 
Senho; Gratuliano de Mora i s Pinto, pÔs a palavra livre para 
quem desejasse fazer uso da mesma, com a palavra o Senhor 
Presidente Ree l eito, Elias Ferre ira dos Santos, agradecendo 
a confiança dos sets pares, esclarecendo detalhadamente os 
motivos da sua Adminis tração não ter feito o que alguns Dire 
tores , acham que deveria ter feito, isto é, com r:ferência a 
parte de continuidade das Obras para completar a area esque~ 
da do Prédio séde Soc ial da Entidade, dizendo, que se nada 
fizemos com referência as Obras, foi porque não tivemos re -
curso monetário para atender despesas de Obras , apenas com 
as contribuições dos Sócios e a Dotação Social que recebemo~ 
foram então sendo aplicadas na Assitênc ia Social, pois, as 
despesas de Obras, móveis e equipamentos, são suprimentos de 
DotaçÕes Extras com aplicação específicas,não podendo deixar 
de atender a Assitência Médica Hospitalar, para atender pla
nos de Obras, mas assegurou que, no mandat.o que se expira r e 
cebeu a sociedade em estado desajustado pel as faltas cometi~ 
das por seu antecessor, mas que agora tendo um período de 
dois (02) anos no qual poder emos real izar algo que deixe mar 
cado a nossa passagem pelo segundo (29) Mandato da Di re tori"ã; 
continuando diss~ continuar contando com o eficiente apoio 
do seu Secretári9o assim como foram dedicados neste térmi no 
do ~~ndato do. se~ antecessor , e esclareceu que, não· é objeto 
de modificaçÕes, nas pastas, da Assembléia Geral, da Secreta 
ria da Tesouraria e do Conselho Fiscal, as suas constitui~ 
çÕes continuarão a s mesmas, isto porque até o presente , as 
mesmas tem correspondido aos encar gos assumidos, terminando 
suas palavras, agradeceu a confiança , apoio dedicado esperan 
do conseguir levar bem alto o conceito da entidade;continua~ 
do a palavra Livre, fa l ou o assoc i ado, Sandoval dos Santos ; 
29 Secretário da Assembléia Geral, dizendo do seu pensament~ 
não considerando como críticas, mas para elucidar os propósi 
'tos da nova Diretoria, onde e l e é Membro Diretor como 29 Se~ 
cretário da Assembléia Geral , terminando, agradeceu as aten 
çõ!!s e prometeu continuar dando tudo de sí para engrandecér 
a Entidade , oontinuando a pafa._vl:'a Livre, falou ó 19 Secretá -
rio, · Júlio Batista de Araújo, dizendo do sentido e pensamen
to da formação da Sociedade Beneficiente Operário do Amapá , 
que a nossa prerrogativa é um por todos e todos por um, isto 
porque é muito ma i s fác i l se ganhar um obj etivo l utando r eu
nidos ,· do que dis per sados , dizendo que, a Sociedade é uma Fa 
mÍlia reun ~da, . a Diretoria é o Pai e a Entidade é a Mãe , nes 
t e propósito é que temo s l utado a trinta (30) ano s e continu 
aremos se .Deus t odo poderoso nos permitir, baseados na fé e 
na colaboração e prsstígios dos Associ ados , a ss im como trans 
portamos es t es encagos a trinta (30) anos, poderemos ir bem 
mai s longe l evando aquilo que é bem importante na hor as da 
neces sidade e di ficuldades dos nossos Associadose seus depen 
dente s, este é o pens amento da Dire toria da Soc i edade Benefi 
ci ente Operária do Amap'á, que a t r inta (30) anos vem os t en :: 
t ando esta pret enção, terminando agradeceu as _atençÕes, con
t i nuar se Deus assim o permitir. Continuando os t rabalho s e 
não havendo nada ma i s a s er tratado, assim como também, quem 
mais usasse a palavra o Presidente da Assembléia ,Sr . Gratuli 
'ano de Mora i s Pinto, convidou todos os presentes para a Reu-=:-

nião do dia 04/ 10/ 81 , quando será empossada a nova Diretori 
a , data festiva do aniversário da Entidade que é 03/10/81 
reunindo- se o Útil ao agradável, comemoração de aniversário 
da Entidade, e posse dos Membros Diretores que foram e lei -
tos para o Biênio 82/83, nada mais havendo para a presente 
Reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e dá por 
encerrados os trabalhos às 11horas e 40minutos do dia 06 de 
Setembro de 198 1, Eu , JÚLIO BATISTA DE ARAÚJO, Secretarie4 
escrevi e assino com os demais presentes. 

Macapá, 06 de Setembro de 1981, Júlio Batis ta de Araúj~ 
seguindo-se assinaturas dos demais presentes, que são, GRATU 
LIANO DE MORAIS PINTO, UBALDINO DA SILVA SOUTO, JOAQUIH CLE~ 
~!ENTE DA SILVA, SANDOVAL DOS SANTOS, ~~RCOS PEREIRA, VALDOMI 
RO FERREIRA, MANOEL RAIHUNDO ALVES PINTO, RAUfUNDO ALVES DOS 
SANTOS, ~~OEL DE SOUSA, MARIA DE AZEVEDO SOUSA, TEODORA DA 
COSTA PINTO, ~lANOEL DUARTE ROCHA, FRANCISCO LU~ DIAS, RAI -
MUNDO DOS SANTOS ROCHA, ~~OEL VALENTE DE LEÃO, RAIMUNDO NO
NATO MONTEIRO, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS , CLARCK CHARLES 
PLATON, REYJANE RODRIGUES ROCHA, Dr . CRISTOVA}! SOARES DO NAS 
CIHENTO, SANDRA MARIA PENAFORT, RAUfUNDO LUIZ DE SÁ COSTA -
lo/ ALMIR ALMEIDA DE BARROS, JOSÊ CASTRO BARRETO DA PENHA, VAL 
DECI FAÇANHA DA PENHA, ~~IA LIMA BASTOS, NAZARÊ REIS, MA~ 
RIA CLARA SOUSA DA SILVA , ~lARIA LÚCIA SOUSA DA SILVA, TEREZA 
CRISTINA LU~ BASTOS, ELAIR MÁRIO Gm!ES DOS SANTOS , RAIMUNDO 
DA FONSECA CUNHA, ELZIRA ~lARIA SANTOS. 

Hacapá, 06 de setembro de 1981 

JÚLIO BATISTA DE ARAÚJO 

ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCU~OS RODOVIÁRIOS DO TERRITÓ 
RIO FEDERAL DO #~PÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÊIA GERAL ORDI NÁRIA 

Por este Edital ficam convocados todos os associados des 

te Si ndicato , em pleno gozo de seus dire itos sindicais , para 
uma reunião de Assembléia Geral Ordinária, a real izar-se no 
próximo dia 27 de junho do corrente ano, às 09:00 em pri -. 
meira convocação , com o mínimo de 2/3 dos associados, ou às 
10:00 hs em segunda ' convocação , com qualquer número de asso
ciados, na sede social da Entidade, sito à Av. Padre Julio 
Maria Lombaerd, 19 76, nesta cidade, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovaçao da Ata da As sem~léia 
anterior; 

b) Relatório a ser apresentado pela Diretoria do Síndica 
to atinentes a movimentação do exercício de 198 1, bem como a 
apresentação do Balanço Geral da Entidade relativo ao mesmo 
exercí cio; 

c) - Apresentação da Proposta Orçamentária do Sindicato 
ao exercício de 1983; 

d) - Parecer do Conselho Fiscal sobre prestação de con -
tas e Proposta Orçamentária. 

Tratando- se de assuntos de grande importância para a 
classe , a Diretoria solicita o comparecimento de todos os 
associados. 

Macapá-AP, OS de junho de 1982 . 

\,'ALTER GO~!ES COELHO 
Presidente 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 
PROCLA}~ DE CASAr!ENTO 

O Oficial do Registro Civ il de Casamento de Vila Maia , 
Santana, Comarca de Hacapá , Território Federal do Amapá, Re
pÚblica Feder a tiva do Bras il f az saber que pre tendem casar 
HILTON SAr!APIO DA SILVA E ~lAR I A HELENA VASCONCELOS FACUNDES. 

Ele é f i lho de Ra i mundo Sampaio da Silva e Maria Oneide 
da Si l va Santos . 

Ela é f ilha de J\Jvenal Borges Facundes e Maria 
Vasconcel os Facundes. 

eni lda 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar um com outro acuse-o na fo rma da l e i. 

Vila Maia , Santana , 07 de Junho de 1. 982 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
- OFICIAL -
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SINDICATO DOS ARRUNADORES DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

RESUHO DA PREVISÃO ORÇM!ENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 1983 

RECEITA D E S P E S A 

COD. C O N T A S T O T A L COD. C O N T A s T O T A L 

11 RENDA TRIBUTÁRIA 150.000,00 21 ADHINISTRAÇÃO GERAL 6.140.000,00 
12 RENDA SOCIAL 8 . 750.000 , 00 22 CONTRIBUIÇ0ES REGULM!ENTARES 60.000 ,00 
13 RENDA PATRIMONIAL 1.000.000 , 00 23 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.420 .000,00 
14 RENDA EXT~\ORDINÁRIA 2.000 . 000 , 00 24 OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 1.040 .000 , 00 

TOTAL DA RECEITA ... CR$ 11.900.000,00 TOTAL DO CUSTEIO ..... . .... . CR$ 8 .660 .000 , 00 

HOBILIZAÇÃO DE CAPITAL . 
........ .. . .. ....... CR$ 100 . 000,00 31 APLICAÇÃO DE CAPITAL ......... CR$ 3 .340 .000 , 00 

TOTAL GERAI . ...... CR$ 12.000.000 ,00 TOTAL GERAL ... .... ......... CR$ 12.000.000 , 00 

Hacapá, 20 de maio de 1982. 

NANOEL HERCJ::S DA COSTA 
- Presidente -

CPF - 004649022 - 15 

APROVADO EH ASSEHBLÉIA GERAL 
REALIZADA NO DIA 30.05 . 82 . 

NINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COHÉRCIO 
GOVERNO DO TERRIT~RIO FEDERAL DO M~PÁ 

JUNTA Cm!ERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~PÁ 

DOCU}ffiNTOS DEFERIDOS 
NO MES DE ~1AIO DE 1982 

SOCIEDADES ANÔNU~S (ARQ.ATOS) 

0.556 - COHPANHIA DE ELETRICIDADE DO ~PÁ-

URSULINO FERREIRA 
- Tesoureiro -

CPF- .018281502 - 15 

COOPERAI IVAS 

NILSON NARQUES PEREIRA 
Tec . em Contabil i dade 
CRC (PA) - 2959 
CPF - 004644 142 - 53 

0. 294 - COOPERATIVA HISTA DE PESCA DO TERRI 
TÓRIO FEDERAL DO M~PÁ LTDA ... ... . -: 
Sede- Rua Candido Nendes n9 1611 
Centro-~lacapá/ AP. 

0631 

CEA................. . .. ... ..... . . . . 1135 

0 . 620 - COOPERATIVA DE ECONOHIA E CREDITO ' 
HUTUO DOS EHPREGADOS DA INDUSTRIA E 
CONÊRCIO DE HINERlOS S/A-ICOHI E EH 
PRESAS ASSOCIADAS EH SANTANA LTDA.::-

0632 Sede-Av.Padre Jul io N. Lombaerd n9 
1900 Santa Rita-l1acapá/ AP . 

CREDICONI ..... . .. . ............. . .. . 

0.560- ASA BRANCA• AGROPECUÁRIA S/A. ....... 1136 
Sede- Vilas Amazonas n9 19 
Santana- Nacapá/AP. 

Sede-Av. FAB n9 285 
Cent ro-Hacapá/AP. 

0,563 - ISAPEIXE NORTE S/ A. . .. ..... . ....... 1139 
PROCESSOS JULGADOS E COLOCADOS EH 
EXIGENCIAS NO ~!ES DE ~~IO DE 1982 

Sede-Di st rito Industr ial s/n 
Rodovia Hazagão-Hacapá/AP . 

0 . 568 - CONPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AI'~ 

PÁ-CODEASA ....... . .... . . ...... ... . -: 
Sede-Av . Hendonça Furtado n'? 53 
Centro- Hacapá/ AP . 

0. 585 - FAZENDAS PRI~~VERAS S/A ... . . .. . .. . . 
Sede-Av . Presidente Vargas n9 559 
Centro-Hacapá/AP . 

0. 602 - CO~WANHIA DE AGUA E ESGOTO DO M~PÁ 
-CAESA .......... . . .. .. .......... .. . 
Sede- Av. Ernestino Borges n9 222 
Centro-Hacapã/AP . 

0.617 - ISAPEIXE NORTES/A ................ . 
Sede- Distrito Industrial S/N 
Rodovia Hazagão-Nacapá/AP. 

0.618- ISAPEIXE NORTES/A .. ............ . . . 
Sede-Distrito Industrial S/N 
Rodovia Nazagão-Nacapâ /AP . 

CANCELM!ENTOS 

0. 5 76 - ~!ANOEL FELIPE HENEZES DA SILVA ..... 
Sede-Av. Raimundo Alvarés da Costa 

N9 1182 . 
Jesus de Nazaré- Hacapã/AP. 

O. 7 18 - P. ~!ARQUES NASCUffiNTO ............. . 
Sede-Vil a de Porto Grande S/N 
Porto Grande-Hacapâ/AP. 

0. 603 - H. DA SILVA ....................... . 
Sede-Rua Candido Hendes S/N 
Centro-Hacapá/AP . 

0. 605 - J . DA SILVA ... . ......... . . . .. . .. .. . 
Sede- Rua São José n9 2466 
Cent ro-Hacapá/ AP. ,_,. 

O. 609 - FOUAD DAGHER . .. ................... . 
Sede-Rua Cand ido }1endes n9 1524 
Centro-Hacapá/AP . 

0. 535 .- S. J. TOBELEH- . .... ............... . 
Sede-Av.Desiderio A. Coelho , 853 
Trem/Hacapã /AP. 

1140 

1142 

1145 

1149 

1150 

0.6 18 - ISAPEIXE NORTE S/ A .... .. . .. ... .. .. . 
0 . 619- I~~OS ABDON LTDA ..... . ........... . 

PROCESSOS INDEFERIDOS : 

0. 544 - J . P. FERREIRA .... ... ............. . 
O. 554 - H. F. ~!ENEZES CONFECÇÕES ..... .. ... . 

GOVE&~O DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ 
SECRETARIA DE ADNBISTRAÇÃO 

COHISSÃO PER}~NENTE DE LI CITAÇÃO 

ARQ.ATA AGO 
CONTRATO 

REGISTRO 
REGISTRO 

EDITAL DE TO~u\DA DE PREÇOS ~Q 31 / 82 - CPL 

A V I S O 

O presidente da Comi ssão Permanente de Licitação de Com 
0717 pras e Serviços do GTFA, faz público e comunica aos interes

sados que acha- se aberta a Licitação a nível de T.P . n931/82 
CPL , para aquisição de El etrodomésticos, Hóveis para escritó 
rio , Carteiras Escolares, Aparelho de refrige ração, Haterial 

0718 para desenh~Hóveis Domésticos , Hiquina Encadernadora e Bici 
cletas . 

0719 A Licitação será realizada as 9:00 do dia 28 . 06.82, na 

0720 

sal a de Licitação da Secretaria de Administração, à Av . FAB, 
nesta ci dade de Hacapá . 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no endereço acima mencionado , sala 20 , 29 andar, nas 

0721 horas no rmais de expediente. 

0722 
Hacapá , 07 de junho de 1982 . 

JOÃO BEN!CIO DIAS 
Presidente da CPL 
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Trabalho. . . 
Iniciativa, Segurança e 

Conforto para a Famdia. 

'' Mas é sobretudo no campo social, acima de tudo nos investimentos 
feitos no homem e para seu bem-estar, que verdadeiramente 
realizaremos a independência nacional. Por assim julgar, desejo deixar 
bem claro que o pensamento e a ação do meu governo não se 
reàlizam só nas construções, nas obras e nos edifícios, nas fábricas e nas 
máquinas, nas usinas e nos geradores. 

Por mais necessários que sejam os bens materiais, precisamos 
não esquecer: tudo isso existe para o homem. 

E se não contribuir para a sua felicidade será perda. ' ' 
Presidente João Figueiredo 
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