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NINISTI~RIO DO INTERIOR 

Terr i tó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1614 de 03 de dezembro de 1982 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confer idas pe l o artigo 18 , ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de j aneir o de 1969, e t endo em 
vis ta o que consta do Processo n9 1/02653 / 82 -SOSP , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Suspender a licença Especial , a pa r ti r de 04 
de dezembro do corrente ano , do servidor PEDRO BRAGA DE SOU 
ZA , ocupante do cargo de Agente Administrat ivo , Cód i go SA ~ 
701 . C, Classe "C", Refer ênc ia NN- 26 , do Quadro Permanentedo 
Governo deste Território , lotado na Secretaria de Obr as e 
Serviços PÚblicos-SOSP, concedida através do Decre to (P) 
n9 1462, de 29 de se t emb ro de 1982 . 

Ar t . 29 - Revogam-se as di~pos içÕes em contrário . 

Palácio do Setentri ão ,em Hacapâ , 03 de dezembro de 1982 
949 da Repúb l ic"a e 409 da Cr iação do Territór io Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

NINlSTtRIO DO I NTER IOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1615 de 03 de dezemb ro de 1982 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe lo ar tigo 18, í:tem 11, 
do Decreto-Le i n9 4 1 I , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vi s ta o que cons ta do Processo n9 8/22273/82-SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder a posentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
item li e 178, item I , a l Ínea "a" , da Lei n9 171 1, de 28 de 
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outub ro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481 , de 
05 de dezembro de 1977 , a RAI HUNDO DUARTE DOS SANTOS , mat r í 
cula n9 1. 962 . 746 , no ca rgo de Agente de Serviços de Enge~ 
nhar ia , Código Nl-1-807, Classe "A", Referênc ia NN-2, do Qua
dro de Pessoal - Parte Permanente - do Gove rno deste Terr i 
tório, devendo perceber proventos correspondente a Refer ên
cia NH- 8 , da Classe "B" , de conform idade com o artigo 184 , 
item I . da c i tada Le i n9 1711/52, observado o§ 29 do arti 
go 102 , da Cons tituição Fede ral. 

Pa lácio do Setentr ião, em Hacapá, 03 de de zembro . de 
1982, 949 da RepÚblica e 409 da Criação do Te rrit ório Fede
ra l do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Te r ritório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 161 6 de 03 de dezembro l.le 1982 

O Governador do Terr itór io Federal do Amapá , usando das 
atribu iç~es que lhe são confer idas pelo artigo 18 , item 11 , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janei ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Co l ocar à d ispos i ção da Prefeitura Nuni c ipal 
de Hazagão , até ult e rior deliberação , o se rv i dor ELIAS I NÁ
CiO AlRES DOS SANTOS, ocupante do emprego de Agent e de Ser
viços de Engenharia, Código LT- NN- 807 . A, Classe " A", ReH 
rência NH- 2, da Tabe l a de Empregos Per manentes do Governo 
deste Te r r i tó rio, l otado na Sec retari~ de Obras c Serviços 
PlÍb l icos-SOSP. 

Art . 29- Revogam- se as d ispos iç~es em contrár i o . 

Palác i o do Setenlrião,em Hacapá ,03 de dezembro de f982 , 
949 da Rep~blica e 409 da Cr i ação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTeRIO DO INTERIOR 

Terri t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1617 de 03 de dezembro de 1982 

O Gove rnador do Ter r itóriq Federal do Amapá , usando das 
a tr ibuiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo 18, i tem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 3/08 . 469/82- SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadori a , de acordo com os art i gos 176 , 
ítem II· e 178, i t em I, alinea "a" da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pe la Lei n9 6.48 1 ,de 05 
de dezembro de 1977. a MARIA NOEHIA DE SOUZA GAÍA, mat r ícu
la n9 2 . 258 . 350 , no cargo de Auxil iar Oper acional de Servi
ços Diversos , CÓdigo NH- 812, Classe "C" ,Refer ência NH- 16, do 
Quadro de Pessoal - Par te Per manente - do Governo des t e Ter 
ritório,devendo perceber provent os correspondente a Referên 
c ia NM-22,da Classe "D" , cie conformi dade com o ar t i go 184 -;
item I ,da citada Lei n9 1711/52, em face do que dispõe a Lei 
Le i n9 6 . 701 , de 24 de o~tubro de 1979,observado o§ 29 do 
ar t i go 102, da Constitui ção Federal. 

Pal ácio do Setent r ião , em Macapá,03 de dezembro de 1982 , 
949 da República e 409 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 16 18 de 03 de dezembro de 198 :!. 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a tribuiçÕes que l he .são confer i das pelo art i go 18, Ítem I I 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/23 .091/82- SEAD , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item I e 178 , item li e 187 , da Lei n9 17 11, de 28 de outu
bro de 1952, com a redação dada pela Le i n9 6 . 481, de 05 de 
dezembro de 1977, a J OSÉ TAVARES, mat r icula n9 2 . 259 . 856 ,no 
cargo de Agent e de Por tar i a , Código PL- 11 01 , Classe "C", R~ 
ferência NN-9, do Quadro de Pessoal - Par t e Permanente - do 
Governo deste Te r ri t ório , a con t ar de 30 de outubro do cor
rente ano . 

949 
ral 

Palácio do Setentrião,em Macapá,03 
da República e 409 da Criação 

do Amapá. 

de dezembro de 1982 , 
do Território Fede -

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1619 de 03 de dezembro de 1982 

O Gover nador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribui ções que lhe s ão conferidas pelo artigo 18, Í t em li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j anei ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOSÉ CABRAL DE CASTRO, Secretár io de 
Saúde do Governo deste Ter r i t ór i o, para viajar de }~capá , s~ 
de de suas at ividades , a tê a c i dade de Bel êm- PA, a fim de 
firmar convênio com o I NAMPS , no per íodo de 25 à 26 de no 
vembro do corrente ano . 

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

Pal ácio do Setentrião, em Macapá ,03 de dezembro de 1982, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal 
do Amapá . • 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1620 de 03 de dezembro ·de 1982 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, usando das 
a tribui ções que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item II, do 
Decre t o-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar ODENIR PEREIRA DE FARIA, Diretor da 
1{1 Regional de Saúde da SESA, para responder acumul at ivamente 
em substi tuição , pelo expediente da Secretari a de Saúde do G~ 
verno deste Terr itório , duran te o impedimento do respectivo t~ 
tu l ar, no perí odo de 25· à 26 de novembro do corrente ano . 

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

Palácio do Setent rião , em ~~capá , 03 de dezembro de 1982, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federa ldo 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa: do Amapá 

DECRETO (P) N9 1621 de 03 de dezembro de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , 
ANNIBAL BARCELLOS atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , 

usando das 
Ítem II , 

l-________________________ G~o~v:e:r~n~a:d:o:r~--------------------------=d~o~D=e=c~re==to=--L~e==i_n~0~·-4~1~1~,_d~e~0~8~d~e~J~·a_n_e_l_·r_o __ d_e __ 1_9_6_9~,~------_____J 
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RESOLVE: 

Ar t . 19 - Des i gnar :os~ CABRAL DE CASTRO, Secretá: io de 
Saúde do Governo des t e Terri t ório, para viajar de }!acapa, se
de de suas atividades , at~ a cidade de Brasilia~DF , a fim de 
participar das Soleni~ades do ~O~ Aniversário d~ Instituto Na 
ciona l de Administraçao e Nutrtçao- INAN, no pertodo de 29 de 
novembro à 19 de dezembro do corrente ano . 

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

Palácio ~o Setentrião, em Macapá,03 de dezembro de 1984 
949 da Repúb lica e 409 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governad0r 

HINI STf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1622 de 03 de dezembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o artigo 18 , item li , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar ODENIR PEREIRA DE FARIA, Diretor da 
1? Regional de Saúde da SESA, para responder acumulativamente 
em substituição , pelo expedi ente da Secretar ia de Saúde do 
Governo deste Território, durante o impedimento do r especti
vo t itular, no período de 29 de novembro à 19 de dezembro do 
corrente ano . 

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

Palácio do Setent r i ão , em Macapá, 03 de dezembro de 1982 
949 da República e 409 da Cr i ação do Território Feder al do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTf:RIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (Pj N9 1623 de 03 de dezembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo ar t i go 18, item li , 
do Dec re to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/025 19/82-SOSP , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
ítem li e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6:481, de OS 
de dezembro de 1977, a ADAURY DE ~~TOS, matricula n9 2.27l735 
no cargo de Auxiliar Operaciona l de Serviços Diversos, Código 
N~!-812, Classe "C", Refer ência ~1- 16, do Quadro de Pessoal 
Parte Permanente - do Governo deste Terr itório , devendo perce 
ber proventos correspondente a Referência ~!-22 , da Cl asse "õ'' 
de conformidade com o artigo 184 , i tem I, da citada Lei n9 
1711 /52 , observado o § 29 do art i go 102, da Constituição Fede 
ral. 

Palácio do Setentrião , em Hacapá,03 de dezembro de 1982, 
949 da RepÚbltca e 409 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MiliiST!::RIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1631 de 07 de dezembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo art i go 18 , Ítem 11, 
do Decre to-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
visLa o que consta do Pr ocesso n9 5/15.058/82- SEGUP, 

RE SOLVE: 

Co nceder aposentadoria, de acordo com os artigos 1i6 , 

item li e 178 , Ítem I , a l í nea "a", da Lei n9 17 11, de 28 de · 
outubr o de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481, de OS 
de dezembro de 1977, a ~~NOEL FRANCISCO GUEDES , matr icul a n9 
2.260 . 174 , no cargo de Agente de Atividades Agropecuár ias ,CÓ 
di go NM- 801 , Classe "B" , Re ferênc ia NM-9, do Quadro de Pes :
soal- Parte Permanente - do Governo deste Território , deven
do perceber proventos correspondente a Referência ~1- 18 , da 
Classe "C", de conformidade com o art igo 184 , ítem I , da ci
tada Lei n9 17 11 /52 , observado o § 29 do ar tigo 102, da Cons 
tituição Federal. -

Palácio do Setentrião, em Nacapá,07 de dezembro de 1982 , 
949 da República e 409 da Criação dp Terri t ór io Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

S E R G E T -- SERVIÇOS GERAIS DE TOPOGRAFIA 

C.G.C . (M. F. ) 04 .661.559/0001-1 3 

CIW~A DE EHPREGADO 
A Firma NILSON SILVA C.G.C. 04661559/0001 - 13 solicita 

a presença do funcinário ALFREDO FRANCISCO DOS SANTOS a reas 
sumir suas funções no prazo de 3 :crês) dias a partir da dãl 

ta da pub l~i~c=a~ç=ão~·------------------------------
DIOCESE DE ~~CAPÁ 

C.G. C. (MF) n9 05 . 968 . 292/0001 - 74 

ATA DA ASSE~ffiLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DI OCESE DE 
~~CAPÁ REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO DE 1982 

Aos dias três do mês de dezembro do ano de mil novecento 
e oitenta e dois, realizou- se com um número legal de presen
t es , a Assembléia Gera l Ex traordinár ia da Diocese de ~~capá, 
regularment e convocada por seu presidente, o Bispo Diocesano 
Dom Jos~ Haritano . A Assembléia teve i nício às 9:00 horas , 
na sede soci al da Diocese de Nacapá , sito ã Rua São José nC? 
1790 , nesta cidade de ~~capá , Capi tal do Te r ritório Federal 
do Amapá . 

Assumindo a prês i dencia da Assembléia, Dom José Naritano 
convidou a mi m, Irmão Edino Albano , para secretariar os t ra
balhos. Consti tuí da a mesa , li, por ordem do pres idente o 
edital de convocação , que é do seguinte teor : Diocese de ~~
capá - Assembléia Geral Extraordinária . Ficam convocados to
dós os Padres e Irmãos desta Diocese, a se reunirem em Assem 
bléia Geral Extraordinária, na sede social da Diocese de Ha:
capá , às 9 :00 horas do dia 03 de dezembro de 1982 , a fim de 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : 

Item a) - Atendimento das exigências do Consel ho Nac io
nal de Serviço Social - CNSS , para que a Diocese de Hacapá 
r eformule os seus Estatut os no Art i go 27~, visando acrescen
tar a expressão "Regi strada no Conselho Nacional de Serviço 
Social". 

Item b) - Outros assuntos de interesse gera l da Diocese 
de ~~capá . 

Termi nada a leitura, o presidente col ocou em pauta o 
item ~ do Edital de Convocação, e pediu ao Padre Gianpietro 
Ber to l in que fizesse a leitura na Íntegra, do Artigo do Esta 
t uto a se r reformulado , o que de imediato foi feito : Estatu:
to da Diocese de ~~capá - Art . 27?., Em caso de extinção da 
Diocese de Hacapá , os seus bens e patrimônio reverterão em 
favor de entidade congênere, que lhe suceder , ã norma do Di
reito Canônico , com as mesmas finalidades fi l antrópicas . 

Novamente, Dom José Haritano tomou a palavra e disse aos 
presentes que es t ava em apreciação o Artigo 27? dos Estatu -
tos da Diocese para as devidas reformulações . Fe ita as obser 
vaçoes de praxe, o Artigo 27? passou a incorporar os Estatu:
tos da Diocese de Nacapá com a seguinte r edação : 

Estatuto da Dioces e de ~~capá ... 

Art. 27? - Em caso de extinção da Diocese de ~~capá, os 
seus bens e patrimônio reverterão em favor de ent i dade congê 
nere , que lhe suceder, à norma do )ireito Canônico , com as 
mesmas finalidades filantrópicas e Registrada no Conselho Na 
cional de Serviço Social - CNSS . 

Estando a inda todos os padres e Irmãos em assembl~ia , o 
presidente col ocou em pauta o Item b do Edital de convocação 
Outros assuntos de interesse gera l da Diocese de Hacapá. Vá
rios padres fizeram uso da pa l avra e colocaram em assem
bl é i a seus problemas, seus anseios e dificul dades , porém,por 
unanimidade dos presentes , foi sugerido ao presidente da me
sa , deixar as conclusões para a próxima assembléia geral dos 
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padres que sera realizada no ~i s de janeiro/83. 

Não 'havendo mais nada a ser tratado, Dom José Naritano 
deu por encerrada a Assembléia, e eu Irmão Edino Albano~ la
vrei a presente ata que após lida e achada conforme,sera pa~ 
sada eni livro prÓprio da Diocese de Nacapá e registrada no 

·Cartório das Pessoas Jurídicas para que surta os efeitos de-
sejados. 

REFRIGERANTES DO Al-1APÁ S .A. - R E A H A 

C.G .c: 05.878.442/0001 - 59 

CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL SUBSCRITÓ 
CAPITAL INTEGRALIZADO 

Cr$- 600 .000 .000,00 
Cr$- 135.430 . 000 , 00 
Cr$- 128.930.000,00 

Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada 
em 25 de outubro de 1982, para deliberar sobre a emissão de 
ações preferenciais , classe B, dentro dos limites do capi -
tal autorizado da sociedade . 

Aos vinte e cinco (25) dias do mes de outubro de mil no 
vecentos e oit'enta e dois (25.10 .82), às quinze (15) horas , 
~m sua sede social, Dist r ito Industrial de Hacapá/Amapá, reu 
niu- se o Conselho de Administração de Refrigerantes do Amapa 
SA . - REAl-IA, presentes os senhores Antonio de Andrade Simões/ 
Octávio Augusto Pereira Lobo e Walderez de Paula Simões,res 
pectivamente presidente e membros do referido Conselho. Após 
declarar iniciados os trabalhos , o presidente esclareceu que 
a pre~ente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a 
emissão e co l ocação de 30.000.000 (trinta milhÕes) de açoes 
preferenciais, classe B, no valor nominal de Cr$- 1, 00 (hum 
cruzeirÔ) cada, que se destina a subscrição pelo Fundo de In 
vestimento·s da Amazônia - FINAI-I, operado pelo Banco da AmazÕ 
nia SA. - BASA, cuja integralização deverá ser feita com re= 
cur sos do citado Fundo, prevista nas disposições do Decreto
Lei n9 1376/74 d~ 12.12 . 74 . Esclareceu mais, que a subscri 
ção da emissão ora pretendid·a, por pa"rte do FINAI-I, foi auto
rizada pela Superintendincia de Desenvolvimento da Amazônia
SUDAI-1, através do Ofício GS-03629, de 07 de outubro de 1982 
e sobas condições fixadas no referido ofício . Portanto,a subs 
crição dessas ações será efetivad~ sob as condiçÕes estab~ 
lecidas pela SUDAI-1. Esclareceu o senhor presidente que ex- vi 
do art. 39 dos e~t~tutos sociais vigentei, o Conselho Fiscal 
funciona em ca~áter não permanente . Em consequência não es -
tando o Conselho Fiscal em funcionamento', dispensável é a sua 
anuência no· aumento de capital social ora procedido, ex-vi § 

29 do artigo 166 da Lei das Sociedades Anônimas . Finalmente, 
o senhor presidente informou que ·a posição do capital social/ 
da sociedade sob os ângulos de "autorizado", "subscrito" e 
"integraliza~o" , dividido por natureza e classe de ações, a~ 
tes. do aporte dos re.cur·sos do FIN~! , é a seguinte: 

Capital 
Ref. A ç õ e s 

(nat . ) 
I 

. IIntegrali-

1 
2 

3 

4 

Ordinárias 
Preferenciais,clas 
se "B" -
Preferenciais , cla~ 
se "A" 

T o t a l 

Autorizado Subscr1to zado 

100 .000 .000 52. 172. 000 45 .672 .00( 

300.000 .000 83 . 258 .000 83 . 258.000 

200 .000 .000 

600 .000 .000 135.430 . 000 128.930 . 000 

Submetida a matér 1a em pauta à deliberação do Conselho reuni 
do foi aprovada a emissão de 30.000.000 (trinta milhÕes) de 
ações preferenciais, nominat ivas, classe B, . de Cr$- 1 ,OO(hum 
cruzeiro), cada uma . Em seguida informou que tomará as provi 
dências ã efetivação da subscrição e intraglização das açÕes 
emitidas nesta r eunião, por parte do Fundo de I nvestimentoda 
Amazônia -FINAI-I. Para tanto, propôs a suspensão da reunião p~ 
lo tempo necessário à obtenção das assinaturas do Boletim de 
Subscrição, junto ao Banco da Amazônia SA. - BASA, entidade 
operadora do citado Fundo, com sede na cidade de Belém, Est~ 

do do Pará, o que mereceu aprovação de todos os memb ros do 
Conselho de Administração presentes. Reaberta a sessão,o pre 
sidente informou que o Banco da Amazônia SA. - BASA, na qua= 
lidade de entidade operadora do FINA}!, assinou o Boletim de 
Subscrição referente à emissão aprovada nes t a reunião. E as 
sim sendo o presidente que considera cumpridas as providên -
c ias de subscrição e i ntegralização , pedindo aprovação .. dos 
atos pelo Conselho de Administração, o que foi unanimemente 
aprovado . Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu 
a sessao pelo tempo necessário à lavratura da presente ata , 
no livro de "Atas de ·3.eunião do Conselho de Administração" 
Reaberta a sessão esta ata foi lida, aprovada e assinada pe 
los membros present es do Conselho de Administração. -

Na capá (AP) , 19 de novembro de 1982 . 

ANTONIO DE ANDRADE SIHÕES 
OCTÁVIO AUGUSTO PERE IRA LOBO 

1-/ALDEREZ DE PAULA SIHÕES 

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

CERTIFICO que a primeira via des te documento por desp~ 
cho do Preside~te da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob o 
n9 1215 . 

Nacapá, 02 de dezembro de ·. 1982 
~1AR1LIA COSTA LINA CAVALCANTI 

Secretária Geral - JUCAP 

REFRIGERANTES DO AHAPÁ SA - REAl-lA 

C.G.C. 05.878.442/0001-59 

CAPITAL AUTORIZADO 

CAPITAL SUBSCRITO 

CAPITAL SUBSCRITO N/D/\TA 

CAPITAL A SUBSCREVER 

Cr$- 600.000.000,00 

Cr $- 135. 430 .000 ,00 

Cr$- 30.000 .000 ,00 

Cr$- 434.570 .000 ,00 

· · 1 "B" do valor nomin,al de Cr$-Ã 30 000 000 00 (trinta milhÕes) de ações pre ferenctats c as se , . . ' 
bOLETUI DE SUBSCRIÇ O DE . 1 . , 1 d C $ 30 000 000 00 (t r i nta mi l hÕes de cruze iros ) ' su.bs cntos pe lo Fundo 

1 00 (hum cruzeiro) cada uma , nova or totad e lr ~ . da.Ama;ônia SA - BASA na f orma do Decr eto Lei n9 1376/74 , de 
d~ Investimentos da Amazônia - FINAI-I, opera 0 pe 0 anco · ' · - d c l h de Administração rea 
12. 12.74, cuja emissão , dentro do l l.·m1·re do capital autorizado, foi liberada em reun1ao o onse o · 

l izada no dia 25 de outubro de 1982 . ---

SUBSCRITOR Endereço Exerc í c i o N9 de açoes Total su.bscrito 

FUNDO r:í~ INVESTIHENTO DA Al-1AZÕNIA - FINAI-I Av. Presidente Var - 1982 30 .000.000 30. 000 .000, 000 

C.G.C . - 04.902 . 979 gas, 800 

Belém (PA), 19 de novembro de 1982 . : 

SUBSCRITOR 
FUNDO DE INVESTINENTO DA Al-lAZÔNIA-FINAI-1 
Operado pe lo Banco da Amazônia SA. - BASA 

Am1ANDO BORGES 
Diretor Financeiro 

LUIS E.P. LOBÃO 
Chefe Dept9. Inc . Fiscais 

e Açoes 

Di retoria da empresa 

ANTONIO DE ANDRADE SIHÕES - dir. president e 

PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO - di r. superintendente 

REGDALDO ALVES LUlA - diretor 
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tl'f<!C ~URHJ <EDERAL DO AHAP Á 
""'' '' d TURA HUNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

;Dit'"-• :\'.' J5/32 -DO=. COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
;\;::GüLARIZAÇÃO DE . IHÓVEIS 

0 Vepartar'.':"P.C- ce 0 hr3S .:la P r~ feitura Municipal de Hacapá, através do Serviço de Fiscalização e l icenci amento de 
Obra s , toe::: p,~t-,1 i co que .qs pessoas abaixo relac ionadas estão solicitando ALVAR;\ DE LICENÇA PA,RA REGULARIZAÇÃO dos se
guinte s I~~VP;, , 

ORDH, I -~ 1' E R E s s A D O I E N D E R E ç o I SETOR -r QUADRA I 1. O T E 

01 T' .,J. Vilhena dos Santos Av. Salgado Filho 03 28 18 
02 W:-:: d S~t.. .Í.ta Almeida Costa Rua Mato Grosso 08 09 12 

03 '"' :., .. }a Br dgc.t u~ :\Lne idd Rua São Paul o 08 1,) 12 
04 Kau~~=·-~ Leite Rua Odi J ~rdo Silva 05 19 28. 1 
05 R?_ .~ .C: o Nvud ~-u ll t.: Souza Av. FAB 04 53 30 
06 Anna cld Silva AL.tayde Av . Presidente Vargas OI 01 04 
07 Francisca Aldeno:a Ponte& Rua Professor Tosi:es 07 40 12 

08 José dos Aujos 1·lachado Rua Hachado de Assis 12 18 03 
09 Raimunda Ferr12ira de Oliveira Rua Eucl ides Rodrigues 11 05 os 
10 Manoel 1Jchoa de Andrade Rua Barão de Hauá 10 36 28 
11 Raimunda Oliveira Jard im Av. Tupiniquins 09 06 07 
12 Maria de Nazaré de Lima dos Santos Av . General Osório 05 19 23 

Convida as pessoas que se julgarem comdireiro sobre os referidos imóveis, a apresentarem suas reclamaçÕes por escn 
Lo, den tro do prazo de 30 dias, contados ela data da publicação deste Ed ital . 

Hacapá(AP), 29 de novembro àe de 1982 

Eng9 13ENJANU! DA ROCHA SALH1 
Diretor do Departamentn ele Obras 

PREFEITURA HUNICIPA1. DE HACAPÁ 
ED ITAL N9 36/82 DCl- COH PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULA.1UZAÇÃO DE IHÓVEIS 

O Departamento de Ob ras da Prefeitura Hunicipal de Nacapá, através do serviço ele Fiscal i zação e licenciamento de 
Obras, torna pÚb lico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO elos se
guintes Imóveis. 

ORDEH I I N TERESSAD o I E N D E R E Ç O I SETOR I QUADRA I L O T E 

01 Haria Ode te Guedes Ferreira Av . Coaracy· Nunes 02 59 03 
02 Haroldo Queiroz ele Oliveira Av . Ataide Teive 07 64 0 1 
03 Valdomiro Ferreira dos Santos Rua Salvador Diniz 11 44 03 
04 Carlos de Carvalho Haciel Av . Rio Haracá 02 70 15 
os Hanoel França ela Conceição Av . Pe . Júlio Hª Lombaercl 02 46 10 
06 Maria Raimunda dos Santos Almeida Rua Pa raná 07 65 04 
07 Nanoel Teófilo Nunes Passagem 02 08 63 14 
08 José Conrado de Ara~jo Av . Na ria Colares Oltve ira 11 55 14 
09 'lar ia ele Nazaré Franklin de Souza Av . Pc . Júlio Naria Lombac rd 02 20 14 
10 Sebastião ~onato Sacramento Av. 13 de Setembro 07 40 19 
11 Hanoel da Silva Jl,; rros Rua ~lanoel Eudoxio Perei r a 10 06 .A 19 
12 Raimunda Oliveira J ardim Av. Tupiniquim, 09 06 08 
13 Nanoe l Av ilbar ele Oliveira Gomes Rua Salvador Din i z 11 44 05 
14 Joaquim Nanoe l doE Santos Av . Nações Unidas os 07 21 

Convida as pessoas que se j ulgarem comc!~reito sobre os refer~dos i n.úvei s, a apresenlarem suas rec lamaçÕes por escrl 
to , dentro do prazo de 30 ~ias, contados da da t a da publicação dcs~e Edilal. 

Hacapá(AP), 29 de Novembro de 1982 

Eng9 llENJMIIN DA ROCHA SALe·l 
Diretor do Departamento de Obras 

CARTÓRIO DE REG ISTRO PÚBLICO 

PROCLM!AS DE CASM!ENTO 

O Of icial de Registro Civil ela Comarca de Nacpá , Ter
ritório Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , 
faz saber que pretendem se casar: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 
DE OLIVEI~\ e ~ú\RIA LEONICE ALBUQUERQUE RIBEIRO. 

Ele é fi lho de José Fernandes de Oliveira e de 
de Souza Oliveira, falecidos. 

Haria 

Ela é f ilha de Sanc inho Pontes Ri beiro e de ~faria Albu 
que rquc Ribeiro. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca 
sar, um com o outro, acuse-o na forma da Lei. 

~!a capá, 08 de uu tubro de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUC.Á. ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REG I STRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASM!ENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Na'capá, Te rri 
tório Federal do Amapá, RepÜbrica Feder ativa do Ilrasil , faz 
saber que pretendem casar: REGI LDO \~ANDERLEY SALO~!ÃO com ~IA 
RIA APARECIDA R..-lliOS DOS SANTOS. 

Ele ~ filho de Dimar Dias Salomão e de Dulc inéa Wander
ley Salo:não. 

Ela é filha de Arioswaldo Vieira dos Santos c de ' faria 
de Lo urdes Ramos elos Santos. 

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

~la capá , 07 de de zembro de 1982. 

ZU1LA JUC.Á. DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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Construção ai: 
arma do nosso desenvolvime 

e soberania~ 

Fator vital da soberania e 
tranqüilidade da Nação, a 
Marinha do Brasil visa 
ao fortalecimento das nossas 
forças navais, com a decisão 
de projetar e construir nossos 
navios dentro do País e pelos 
próprios brasileiros. 

No Arsenal de Marinha, no 
Rio de Janeiro, um moderno 

.navio-escola está sendo cons
truído para formar futuras 
gerações de marinheiros com 
o ruvel tecnológico necessário. 

Acabam de ser projetadas 
corvetas modernas que no 
próximo ano começam a ser 
construídas para maior 
segurança de nosso litoral. 

Brevemente os submarinos 

Marinha 
13 de dezembro sm Dia do 

também serão construídos no 
País. 

Este será um passo decisivo 
para nossa independência 
em tão sofisticada tecnologia. 

Esse progresso representa 
novas perspectivas para 
a indústria nacional, novos 
empregos, uma futura fonte 
de divisas e maior segurança. 

il 


	

