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~' fNTST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1236 de 30 de julho de 1982 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 .2321 /82-APES/DAA/SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Excluir , a contar de 22 de julho do corrente a 
no, do relacionamento constante da Tabela anexa ao DecretÕ 
(P) n9 0738, de 01.04.82, publicado no Diário Ofic ial do Ter 
ritório de n9 3659 , do di a 02 do mesmo mês c ano, o servidor 
PAULO MACI EL DE AL~ffiiDA, ocupante do cargo de Professor de 
Ensino de 29 Gráu, Código ~1-60 1.3, Classe "C", NÍvel 3, do 
Quadro Permanente do Governo deste Terr i tór io , lotado na Se
cretaria de Educação ~ Cultura-SEEC . 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 30 de julho de 1982 
939 da República e 399 da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1237 de 30 de julho de 1982 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/20080/82-SEAD, 

Secret~rio de Educaçio e Cul tura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secret~rio de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secret~rio de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 17~ i tem 
II e 178, Ítem I , alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, pela r edação dada pela Lei n9 6. 481, de 05 de 
dezembro de 1977, a ~IANOEL HONTEIRO DA SILVA, matricula n9 
2.07 1. 800 , no cargo de Auxiliar de Artífice , CÓdigo ART- 1006, 
Classe Auxiliar de Artífice , Re f erência NM-1, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território , 
devendo perceber proventos correspondentes a referênc i a NM-
7, da Classe "Art ífice", de conformidade com o artigo 184 , 
item I, da citada Lei número 17 11/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 30 de julho de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~lAPA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 053/82 - PROG 

TERNO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~lAPA E A COHPANHIA DE DESENVOLVUffiNTO DO ~IAPÁ -
CODEASA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EXECUÇÃO FINANCEI 
RA DO CONVÊNIO MA/GTFA-SEAG/CODEASA - APOIO À PRODUÇÃO E A 
COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS. 

Aos vinte s e te dias do mês de julho de hum mil novecen 
tos e oitenta e do i s ( 1982), nesta cidade de Nacapá , Capital 
do Territóri o Federal do Amapá, no Palácio do Setentrião , de 
um lado o Governo do Território Federal do Amapá , representa 
do neste ato pelo seu Governador Senhor ANNIBAL BARCELLOS,da 
qui por di ante denominado simplesmente GOVERNO e a Companhia · 
de Desenvolvimento do Amapá - CODEASA, representada peloseu 
Diretor Pr esidente EconomistaiMROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTO~ 
doravante simplesmente des i gnada CODEASA, r esolvem de comum 
acordo firmar o presente contrato, consoante as cláusulas e 
condições seguintes : 
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CLÁUSULA PRI:IEIRA - FUNDA.'!ENTO LEGAL : O presente contra 
to foi elaborado com respa ldo no que prece itua o artigo 18 ~ 
item XVII do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969, de 
acordo com a alínea " f" do artigo 126 do Decreto- Lei 200. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO:- O objetivo do present e Cvn 
t r ato ·e a prestação de serviços da ~xccução financ e ira do 
Convên io· ~~/GTFA-SEAG/CODEASA- Apoio à Produção e a Comer
cialização de Sementes c Mudas . 

CLÁUSULA TERCEI~\ OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO 

a ) Transferir à CODEASA os recur
sos no valo r de Cr i 3 .950 .000 , 00 (três mi1hbcs , novecentos e 
c inquenta mil cr 11 zei ros) oriundos do referido Convênio ; 

b) Proceder o indispensável acom
panhamento e fiscalização de execução do present e Cont r at o . 

li - DA CODEASA 

a) Executa r os serviços de execu
ção financeira ora Contratada de acordo com os Planos de A
plicação ou Planos de Tr abalhos apresentados pela Secretaria 
de Agri cultura; 

b) Obse rvar , obrigatoria~ente , o 
prazo de prestação de contas dos recursos transferidos e es 
tipijlados em Cláusulas própria deste instrumento; 

c) Prestar conta , dos rec ursos re 
cebidos, à Sec retaria de Finanças - SEFIN, atraves de doeu~ 
mentos bastantes e sufic i entes comprobatór ios dos pagamentos 
rea lizados, consoantes as normas estabelecidas pelo Governo ; 

d) Apresentar r elatório financei
ro bimestra l à Secr eta ria de Agricultura . 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RÉCURSOS: A despesa decor r entes da 
ass inatura deste Contrato , cor rerá a conta dos r ecur s os o r1 
undos do Convênio HA/GTFA- SEAG/CODEASA, conforme notas de Em 
penha n9s 1, 2 e 3 , emitidas em 23 . 07 . 82 . 

CLAUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
destinados a execução deste Cont r ato serão liberados de acor 
do com as liberações do Convênio . 

CL,\USULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos, 
que po r força des te Contratodeverão se r r epassados à CODEASA 
serão depositados em conta vinculada GOVERNO/CODEASA, na A
gência loca l do Banco da Amazônia S/J\ . devendo somen t e ser 
movimentada ~ :rav~s de cheques nominativos, obrigando~sc a 
contratada a uwiar ao COVE~'iO extrato desta conta e fa ze r 
cons tar nos dive rsos documentos de sua prestação de contas, 
o nome do sacado , os numeras, va l ores e daLas das cmi ssoes 
com que fo ram pagas as obrigaçbes . Os recursos somente serao 
sacados pa ra saldar compromissos imediatos . 

CL,\USUJ:.A St:TH~ - CONTROLE fll\A:-<CEIRO: Além do contro
le t1nanceiro pela CODEASA, o processamento das peças contá 
beis obedecer á as normas adotadas pelo Governo, com compro~ 

~antes de despesas, extrato de contas corren tes , bancárias e 
guias de recolh imento de saldos não utilizados, se for o ca
so , balancete fina nceiro e r e lat6rio circunslanc i ado da exe
cução do referido Contrato . Podendo ainda o Gove r no realizar 
du r ante a vigência do present e , através de seus orgias pró
~rio s auditagem das contas da CODEASA, no que diz r espeito , 
ao repass e ora e fe tuado. 

CLÁUSULA OiTAVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CODEASA p~esta 
ra conta dos r ecursos dest inados à execução deste inst rumen~ 
to trinta (30) dias ap6s a exepiração deste ajuste. 

CLÁUSULA NOl\A - VJGRNCIA : O presente Contra t o vigorará, 
ate 31.1 2. 84 . 

CLAUSULA DECIHA - ALTERAÇ0ES : O presente instrumento po 
de rá ser alterado através de aditamento, para o fi el cumpri~ 
menta dos motivos que lhes deram origem . 

CLÁUSULA D~CH!A PRU!EIRA - RESCISÃO : A inobse r vânci a de 
qualquer Cláusula condiçÕes ou obrigaçÕes do presente Contra 
:o, bem como por motivo de conveniência ou por acordo as par 
:es convenientes , pr ovocaria sua imediata r escisão , inde p en~ 
dente de notificação ou interpelação judicia l. 

CLAUSULA DÉCH!A SEGUNDA - FORO : Pa ra dirimir quaisque r, 
dÜvida em consequência do não cumpr imento deste ins trumento ' 
de comum acordo, as partes interessadas e l egem o FORO da Co
marca de Hacapá , Capital do Território Federal do A:napá , com 
exclusão de qualquer outro por mais previ légio que seja . 

E, para firmeza e validade do que ficou es tipulado, la
nau- se o presente Termo que depois de lido e achado confor
me vai assinado pe l as part es contratantes em cinco (05) vias 
de i gual t eo r e fo rma , para o mesmo fim e na presenca das 
testemunhas abaixo nomeadas . 

~lacapá , 27 de julho de 1982 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SA:-<TOS 
Diretor Presi dentP CODEASA 

TESTE~!U:iHAS : Ileg íve i s 

GOVERNO DO T~RRITÓRIO FEDE~\L DO ~'!APÁ 

ROCURADORIA GE~~L 

R~k ,DITIVO 

Df.Cl ~.v ~EGUKDO \L. ' TE~'!O ADITIVO AO CO:-IV~:HO N9004/78-
S0Ao':-<SP/SEC, CELEBR· ~ .TRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 
DO M!APÁ, ATRAVÉS i \ETARIA DE EDUCAÇ1\0 E CULTURA E A 
PREFEITUR:\ ~!UNlClf ~!AZAGi\0, PARA FINS DE APOlO RECf PRO-
CO E ATUAÇ,\0 I KF .. A AREA DA EDUCAÇÃO E CULTURA . 

Aos vi~te ~ do is (22) d i as do mês de julho do ano de hum 
mil novecen. s c oi tenta e dois ( 1982), nesta c idade de :·laca 
pa, no Palác'o do Setcntri~o , o GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDE= 
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RAL DO Al'L\PA , neste ato representado pelo seu Governador , S~ 
nhor AN:~IBAL BARCELLOS, daqui em diante dcnomi n<1d o simples -
mente GOVER:\0 e a PREFEITURA HüNlClPAL DE >IAZAGÃO , neste In:: 
tru:;ll'nto r epresentada pelo seu Prefe ito, Senhor r!ANOEL DEOD~ 
TO DE QU EIROZ DO COUTO, doravante denominado simple smen te P~ 
FEITURA, r eso lvem de comum 3cordo celebrar o pr esente TER.'!O 
AD ITIVO, consoante a s Cljusu las e condiç6es seguint es : 

CLÁUSULA PRH1ElR.·\ - Amparado pelo que prece i tua a a l ínea 
"c" Ílem 29 àa Cláusul a Te rce ira - DAS OllRIGAÇÚES, do CO>iVÊ
NlO ora aditado , o GOVERNO repassa a PREFEITURA a importân -
c ia de CrS 1 . 136 .000,00 (h~m milhão , cento e tri nta e seis 
mil c ruze iros), assim alocados : 

- CONVf:NIO n9 03/82- HEC, PROGRA~!A l'<AClONAL DE AÇÚES SO -
CIO - EDUCATIVA E CULTURAIS PAR.~ O !·!ElO RURAL , Categor ia E
con6mi ca 4 .1 . 1.0 .00 , consoante Kota de Empenho n9 164, emi t i 
da em 03 de junho de 1982 , no valor de Cr S 576 .000 ,00 (qui ~ 
nhentos e se t en ta e seis mil cruzei re ) ; 

- CONVf:NlO n'? 03/82- >!EC , PROGRAHA NACIONAL DE AÇÚES SÓ -
CIO - EDUCATlVA E CULTURAIS PARA O HEl O RURAL , Categoria Eco 
n6mica 3 . 1. 3 . 1 .00, Conforme Nota de Empenho n9 165 , emi t idi 
em 03 de j unho de 1982, no valo r de CrS 70 .000 , 00 (s e tenta 
mil cruze iros) ; 

- CONVÊNIO n'? 03/82- NEC , PROGRAHA NACIONAL DE AÇÚES 50-
CIO- EDUCATIVA E CULTUR.Al S PA R.II O !1EIO RUR.IIL, Categoria Econ6 
mi ca 3 . 1. 2 .0 .00 , consoante No t a de Empenho n9 166 , emitida e-;;; 
03 de junho de 1982 , no valor de Cr $ 240 .000 ,00 (duzentos e 
qua renta mil cruzeiros) ; 

- CONVlONIO n9 03 /82->IEC, PROGRAHA NACIONAL DE AÇÚES SO
ClO-EDUC.~TlVA E CULTURAIS PAR.-\ O ~!ElO RUR..\.L, Ca t egoria Econ6 
mica 3 .1 . 3 .2. 00 , conforme Nota de Empt!nho n9 167, emitida em 
03 de junho de 1982, no valor de Cr$ 250 .000,00 (duzentos e 
cinquenta mil cruzeiros) . 

PARiiGRAFO Íi>IICO - A PREFEITUR.A pres tará contas da i.rnpor
tãnc i a repassada no t ot<~ l de CrS 1.1 36 .00 ,00 (hum milhão cen 
to e trinta c seis mil cruzei r os) , até 31 de dezembro de 
1982. 

cU.USüLA SEGU:-<DA - PerDanecem inalteradas as demais Cl áu 
su l as do CO~VENl O ora aditado . 

E po r assim estarem justos e de co~um acordo, GOVERNO e 
PREFEITCRA, firmam o present e TEPJ-10 AD1T1VO em cinco (05) vi 
as de igual teor e f orma pa r a o mesmo fim, na presença das 
duas (02) l ~stemunhas abaixo nomeadas . 

Hacapá , 22 de julho de 1982 . 

ANNIBAL BRACELLOS 
Governador 

"~~OEL DEODATO DE QUEIROZ DO COUTO 
Prefe i to 

TESTE' lliNHAS : 
llcgÍvt:i s. 

ELEIÇÚES SI~DICAIS 

A \' l S 0 

SINDI CATO DOS TR.t;BALHADORES RUR.t; IS DE ~l>\C.~P;\ 

\ Av . Feliciano Co~lho , 6~9-~acap~-AP ) 

Em cump r imen t o ao disposto no artigo ~i , Ítem ll l da Po r 
taria n9 3 .4 37, de 20 de dezembro de 1974 , comunico que foi 
]·egistrnda a c~ara scgu i~te , co~0 ~onco1· rentL ~ ~I ~ i ç~u a 
que se re fere o Aviso publicado no dia 08 de ju l ho de 1982 e 
r e ti ficado no d i a 05/08/ 198:, neste jornal . 

CHAPA I DIRETOR IA 

Efe rivos : H3noel de ~a zareth Almeida Pantoja 
Pedro Ramos de Souza 
Hilârio Loure i ro Picanço 

Suplen t es : Edilson Baia da Costa 
Nazira ~!a ri a da Silva ~taciel 
Joio Gerson Mo rais Ca rdoso 

COC\SELHO FISCAL 

Efetivos: Benedito Gomes de Almeida 
Ra imundo da Conc~içio Souza 
Franci sco de Siqueir a Flexa 

Suplentes :Joâo Gomes da Silva 
J~lia Mendes dos Santos 
Manoel Soares dos Reis 

DELEGADO REPRESENTANTE 

Efetivo : Pedro Ramos de Souza 

Suplente: J~l i a Mendes dos Santos 

Nos termos ào artigo 61 da Porta ria ac i ma mencionada , o 
prazo pa r a impugnação de candidaturas j de 5 (c inco) dias, a 
contar da publicaçio deste aviso . 

Macapi, 03 de agosto de 1982 . 

~!ANOEL DE NAZARETH AL~IE IDA P~~TOJA 
Pr esidente 

RETT FICAÇ.iiO DE AVlSO RESUHIDO 

SJ.NDlC!\TO DOS TRABALHADORES RUR.-\ lS DE HACAPA 
Av . Fe l i c iano Coelho, n9 65Q, ~1acapâ - Ama pá 

Será rea lizada eleição, no di a 06 de ou t ub r o de 1982, no 
Centro Pastor al Diocesano , rua Leopoldo Machado, s/n, Hacapá 
- Amapá, para composição àa Di retor i a, Conselho Fiscal e Dele 
gados- represent antes , devendo o registro de chapas se r apr e~ 
sentado i Secreta r ia , no horá r io de 8, 00 is 12,00 ho ra s e de 
14, 00 is 18,00 horas, no per í odo de 20 (v int e) di as a contar 
da publicaçio deste Aviso . Edital de convocação da e l ei ção 
encont ra- se afixado na sede desta entidade . 

~acap~ , 03 de agosto de 1982 . 

}LI\NOEL DE NAZARETH AL~1EIDA PACITOJA 

CARTORIO DE REGISTRO PÚnLICO 

PROCU0L.\.S DE CASA!'IENTO 

O Oficial do Regist r o Civil da Comarca de :·1acapá, T0r . 
Fed . do Amapá, República Federativa do Bras i l, faz saber que 
pretendem se casar : JOSÊ Rl1 BE:·~R DA COSTA BARROS e SÔNIA HA
R1LIA DE ALENCAR rLIIRTINS . 

Ele é f ilho de Antonio Honorato Barros e de Hulda da 
Costa Barros . 

Ela é fi lha de José Rodrigues Mart ins Junio r e de Lin
daura de Alencar Hartins . 

Qu em soube r de qua l quer imped imento que os iniba de ca
sar , um com o outro , acuse- o na f orma da lei. 

Macapá- 26 de julho de 1982 

ZUÍLA JUCÁ DE J liCÃ ARAÚJO 
Esc r evente Autor i zada 

PO~E~ J[DiClÁR IO 
J USTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRIT0Rl 0 rEDERAL DO A:•L>\P,\ 
Ju i Z DE Dl REITO DA CO~L\RCA DE HACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PR.~ZO DE 15 DIAS, >IA FORl·!A 
ABAIXO: 

O Doutor DORJVAL BARJlOZA, ~!H. Juiz de Direito da Va r a 
Criminal da 1? Cir cunscrição Jud i'c i ária de 1·1acapá , na forma 
da Le i, Etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com ora zo de 
15 dias virem, ou dc l~ tiverem conhecimento , que nes~e Juizo 
corre seus trânsmi tes um processo em que é acusado : JOAQUl~ 
NOREIR.II DE SOUZA, vu l go "JUCA" br as ile iro , casado , cc le s i ás
ticamente , carpin t e iro, f ilho de Be rnarda ~lareira de Souza , 
res idente c domiciliado nesta c i dade, de Nacapâ . Corno incur 
so no art9 155 § 19 e § L9 n9 IV . 

E, como t enha o Ofici al de Justiça deste Ju ízo certifi
cado não o haver encontrado nes ta Comarca, não sendo possí
vel citá- lo pessoalmente, c i ta- o pe l o presente a comparecer, 
ncs ~ e Juízo, :10 edif::cio do forum desta Coma rca, sito à Ave
nida Amazonas, n'? 2b esquina com a Rua Cel.. Corio l ano Jucâ , 
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nesta cidade , no dia 24. 10.82, as 08 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua de f esa e ser notificado dos ulte
riores termos do processo, a que devcrj comparecer, sob pena 
de revelia. · Pa~a conhecimento de todos ~ passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficarj afixada no l uga r de cos tume. Da
do e passado nesta cidade , aos Vinte oito dias do mis de ju
lho de mil novecontos e oitenta c dois . Eu , Jair José Gou
vea Quintas, Diretor de Secretaria Substituto da Vara Crimi
nal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ=TFA 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JU~ICIÁRIA-MACAPÁ 

EDITAL DE INTIHAÇÃO CON O PRAZO DE 20 DIAS NA 
ABAIXO: 

FOR!>IA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, NH. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circ~nscric;ão Judicijria de Hacapj , na Forma 
da lei , Etc ... 

Faz saber a todos que o presente Edita l, com o prazo,de 
20 dias virem , ou dele noticia tiverem, que neste Juizo cor
re seus trânsmites num processo em que é acusado ORIVALDO HE 
DEIRO DE OLIVEIRA , vulgg "INDIO", brasileiro , casado, moto:
rista profissional, residente e domiciliado nesta cidade de 
Hacapj , à Rua Odilardo Silva, S/N, Esquina com Av. Nendonça' 
Furtado Bairro Central , como i ncurso nas sanções do art. 121 
§ 39 do C6digo Penal, o qual foi condenado i pena de um (01 ) 
ano de detensão e ainda a pagar a s custas Judicijrias no pra 
zo de Dez ( 10) dias, sendo- lhe concedido o beneficio do 57 ~ 
I e II do C6digo Penal. 

E, como tenha o Oficial de Just iça deste Juizo certifi
cado não o haver encontrado nes ta Circunsc rição, não sendo 
possivel in timj-lo pes soalmente intima- o pe lo presente a com 
parecer neste Juizo, no Edific i o do Forum, s ito a Av. Amazo=
nas , n9 26, nesta cidade, no dia 31 de agosto de 1. 982, às 
08:00 horas a fim de assi s tir à audiênc i a admonit6r i a a que 
deverj comparecer, sob a pena de lhe se r revogado o "SURSIS" 
ora concedido. 

Para conhecimento de todos, expede- se o presente Edital 
nos termos do art . 705 do C6digo de Proce sso Penal, cuja 2? 
Via se rj afixada no lugar de costume. Dado e passado, ·nesta 
c idade aos Vinte e Oito dias do Ni s de julho de mil novecen 
tos e ~itenta e dois. Eu, Jair José Gouvea Quintas, Diretor~ 
de Seéretaria Substituto da Vara Criminal. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTI ÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ=TFA 

1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA-~~CAPÁ 

EDITAL DE INTH~ÇÃO COH O PRAZO DE 20 DIAS NA 
ABAIXO: 

FO~ 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, NH. Juiz de Dire ito da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judicijria de Macapj, na Forma 
da Le i, Etc ... 

Faz saber a todos que o presente Edital , com o prazo,de 
20 dias vire~, ou dele noticia tiverem, que neste Ju izo cor
re seus transmites num processo em que é acusado NABOR DEL
FUI PEREIRA, brasileiro, casado , hidromi tista , residente e 
domic iliado ã Rua Santos Dumont , n9 65 - apt9. 101 Santa Ro
sa Ni ter6 i Rio de Janei ro , filho de Al tami ro Pereira e Fl air 
Ole iro Per eira , como i ncur so nas sançÕes do art i go 307 do CÔ 
digo Penal, o qual f oi condenado à pena mínima de Tres ( 3 ) 
meses de detenção e a i nda a pagar as custas Judic i ária no 
pr azo de 90 dias. 

E, como tenha o Ofic ial ~e Jus tiça des t e JuÍzo certifi
cado não o haver encont r ado nesta Ci rcunscr i ção, não sendo 
poss6ve l Intimj-lo pessoalmente intima- o pe lo presente a com 
parecer neste Juizo , no Ed i fício do Forum de Macapj , s ito a 
Av. Amazonas , n9 26 , nes t a c idade , no dia 31 de agosto de 
1.982 , às 08 :30 horas a fim de ass i stir à audiência admonitó 
ria a que dever j comparecer, sob a pena de lhe se r revogado' 
o " SURSIS" ora conced i do. 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edita~ 
nos t ermos do ar tigo 705 do C6digo Penal, cuja a 2? Via serj 
afixada no lugar de Costume . Dado e passado nesta Cidade,aos 
Vinte e oito dias do mês de julho de mil novecentos e oiten
ta e dois. Eu, Jair José Gouvea Quintas, Diretor de Secreta
ria Substituto da Vara Criminal . 

DORIBAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1? CI RCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- ~~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO DE RAIHUNDO DA SILVA XAVIER COH O PRAZO DE 
TRINTA (30) DIAS . 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~IH . Juiz de Direito da primei 
ra Circunscrição J udicijria de Hacapj , Capital do Territ6rio 
Federal do Amapj, na Forma da lei, Etc ... 

Faz saber a todos quantos o presente virem ou dele co
nhecimento tiverem que por este meio CITA o Senhor RAIHUNDO ' 
DA SILVA XAVIER, brasileiro, casado , sem profissão, residen
te em lugar incerto e não sab ido, para contestar, querendo , 
dentro do prazo de quinze (15) dias , sob pena de se pronun
ciarem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela au 
tora , Sra . NARIA DO CARMO BARBOSA XAVIER, brasi l eira, casad~ 
garçonete, residente e domiciliada nesta cidade , i Rua Pass~ 
rela da Pra i a, n9 463, Ba i r r o Nossa Senhora do Perp~tuo So
corro , com os autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO, que lhe move pe
rante este J uizo, com fundamento na tei n9 6.515/77. O pre
sente edital serj afixado no l ugar de costume e publicado na 
forma da Lei . Seu prazo correrj a partir da primeira publica 
ção , considerar-se- j transcorrido assim que decorrerem os 
trinta (30) d ias, ficando, assim , Citado o Senhor RAIMUNDO 
DA SILVA XAVIER . O que cumpra na forma da Lei. Dado e passa
do nesta cidade de Hacapj , aos oi t o dias do mês de Julho do 
ano de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, Lucivaldo dos 
Santos Fe rre ira, Diretor de Secretaria da Vara Cível, subs
c r evi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA CO~ITANHIA DENDÊ DO &~PÁ 
CODEPA, REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 1982 . 

Aos c inco dias do mês de abril de mi l novecentos e Dl

tenta e dois, is onze horas, na sede soc i al , na Avenida San
tana s/n9, Porto de Santana, nesta cidade de Macapj- Terr it6 
rio Federal do Amapj, r euniu-se a Diretoria da COHPANHIA DEN 
DÊ DO A}~PÁ - CODEPA ( C.G.C. 05.879.903/0001 - 08), com a pre 
sença dos membros abaixo ass i nados . Assumindo a direção dos 
trabalhos, o Diretor Israel Hirch Coslovsky , convidou a mim, 
Phi lippe Arthur De Traux De lJardin, para secretjrio, e infor 
mou que a mesma fora convocada com a finalidade especifica 
de a Diretoria, de conformi dade com o disposto no artigo 29 
do Estatuto Social, deliberar acerca da transferincia da se
de social da Empresa do atual endereço para a Rua Senador Fi 
linto Huller n9 818 , medida que se tornava aconselhável re= 
los mo tivos l evados anter iormente ao conhecimento dos Direto 
r es . Examinada e discutida a matér i a , deliberou a Diretoria~ 
por unanimidade de votos , aprovar a mencionada transferência 
de endereço da sede social, devendo as j reas administrativas 
pr6prias tomar todas as providências necessárias à regulari
zação da med i da perante as repartiçÕes governamentais compe
t entes . Nada mais havendo a tratar, fo i a reunião dada por 
encerrada , l avrando-se esta ata no livro pr6prio, a qual, li 
da e aprovada, vai assinada pelos presentes . Hacapj , 5 de a= 
bril de 1982 . (aa) ISRAEL HIRCH COSLOVSKY - PHILIPPE AR
THUR DE TRAUX DE l<ARDIN. Confere com o origina l, l avrado no 
livro pr6prio . 

PHILIPPE ARTHUR DE TRAUX DE \VARDIN 
Secretjri o 

Junta Comercial do Ter . Fed . do Ama pj 
CERTIDÃO 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por 
despacho do P_residente da JUCAP, nesta data, foi a rquivada 
sob o n9 11 72 . 

Nacapj , 29 de ju lho de' 1982 

MARÍLIA COSTA LI~~ CAVALCANTI 
Secre tár i a Gera l - JUCAP 


	

