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MINISTERIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1110 de 22 de novembro de 1983 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo ar~igo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Art. 19 - Retificar o Decreto (P) n9 1052, de 31 de ou 
tubro de 1983, publicado no Diár io Oficial do Territór io n9 
4050, de 07 de novembro do mesmo ano, que passa a vigorar a 
seguinte redação. 

- Exonerar , a pedido, LÚCIA APARECIDA FURLAN , do cargo 
em comissão , de Chefe do Centro de Assistência ao ~!enor n9 
05, Código DAS-101. 1, do Departamento de Assis tência ao Me 
nor/SEPS, a partir de 01 de novembro do corrente ano . 

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

Pa l ácio do Setentrião, em Ma capá ,22 de novembro de 1983, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINI ST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 1 de 22 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Remover, nos termos do artigo 56, item I, da 
Lei nQ 1711, de 28 de outubro de 1952 , a servidora ZULEIDE 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof~ . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agr i cultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. ED~IUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

PICANÇO VALENTE, ocupante do cargo de Agente Administrativo , 
Código SA- 701.C, Classe "C", Referência NH- 27 , do Quadro 
Permanente do Governo deste Território, l otada na Secreta
ria de SaÚde-SESA , para a Secretar ia de Educação e Cultura
SEEC, a contar da presente data . 

Art. 29 - Revogam-se as di sposições em contrário. 

Palácio do Setent rião , em Hacapá,22 de novembro de 1983, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 2 de 22 de novembro de 1983 

O Governador do Territór io Federal do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18 , ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio número 025/83-CIA , 

RESOLVE : 

~rt. 19 - Prorrogar na forma do § único,do artigo 220, 
da Le1 n9 1711, de 28 de ou t ubro de 1952, os trabal hos da 
Comissão de Inquérito Administrativo, instituída a través do 
Decr eto (P) n9 0871 , de 06 de seterrbro do corrente ano, pu
blicado no Diário Oficial do Território nQ 4013 do dia 09 
do mesmo mês e ano, por mais (30) dias, a conta; de 16 de no 
vembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as dispos ições em contrário. 

Palácio do Setentrião,em Macapá,22 de novembro de 198 3 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal d; 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 4 de 22 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe lo artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 19~9, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/ 14 . 594 / 83- SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pe l a Lei n9 6.48 1,de OS 
de dezembro de 1977, a LUIZ GONZAGA RODRI GUES, matricula n9 
2.260 . 157 , no cargo de Agente Administrativo , Código SA-
701 . B, Cl asse "B" , Referência NM- 24, do Quadro Permanente 
do Governo deste Território, devendo perceber proventos cor 
respondente a Referência NM-28, da Cl asse "C", de conformi:
dade com o artigo 184, i t em I , da citada Le i n9 1711 /52 , ob 
servado o § 29 do artigo 102 , da Constituição Federa l . 

Palácio do Se tentr ião ,em Macapá , 22 de novembro de 1983, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

M. A. - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA -
SUDEPE . 

PORTARIA N9 N- 055, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1983. 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMEN 
TO DA PESCA - SUDEPE , no uso das atr i bui çÕes que lhe confe:
re o art igo 10, inci so I, do Decreto n9 73 .632, de 13 de fe 
ver eiro de 1967, e o que consta do Processo COREG/PA n9 
339/ 83, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Interdi t ar a pesca no I garapé do Lago, no Mu 
nicipio de Macapá, no Território Federal do Amapá, até 31 
de março de 1986. 

Parágrafo ún ico - O dis posto neste atigo não se aplica 
à pesca amadora r egul a rment e autorizada, e nem aos ribei r i 
nhos que tenham na região a sua princ i pal fonte de s ubsis
tência . 

Ar t . 29- Os infra to re s da presente Portaria es t ão su
j e i t os às sançoes previs ta s no Decr eto-Lei n9 22 1, de 28 de 
f eve re i ro de 1967 e demais l egis l ação comp lementar. 

Art. 39- Es ta Por taria ent rará em vi gor na data de 
s ua publicação . 

ROBERTO FERREI RA DO AHARAL 
Superintendente 

TELECOMUNI CAÇÕES DO AMAPÁ S/A - TELEAHAPÁ 

CGC (HF) - 05.965.421/000 1-70 

AVISO ·DAS ACIONISTAS 

AUMENTO DE CAPITAL 

EXERC1CIO DO DI REITO DE PREFERENCIA 

Atendendo as di spos i ções l egai s e estatutárias, a Direto 
r i a da TelecomunicaçÕes do Amapá S/ A - TELEAMAPÁ comuni ca 
ao s Acionistas que foi aberta a subscr ição para o aumen to 
de Cap ital Social a ser efetivado mediante a capitalização 
de créditos provenientes de investiment os da Tel ecomunica
çÕes Brasileira S/ A - TELEBRÁS: 

a) Quant i dade de ações a serem emitidas: 9.916 .91 7 
açÕes preferenciais ·, Cl asse "A", t odas sem va l or nominal. 

b) Valor de subscrição : as açÕes serão subsc ritas pelo 
valor patrimonial de Cr $ 16 , 55 1 cada uma. 

c) Condições de int egralização : a vi sta . 

d) Local: Sede Social Da Empr esa 

e) Prazo para o exercício do direito de preferência à 
subscr i ção das açÕes: f i ca assegurado aos Acionis t as,na pro 
porção das açÕes possuí das, o prazo de 30 (trinta) dias, a 
par tir da primeira publicação . 

Macapã, 24 de novembr o de 1983 

DÁRIO ALFREDO PINHEIRO 
Presidente 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA DENDE DO MIA 
PÁ - CODEPA REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 1983 . 

A Di retoria da Sociedade , reuni da nesta data , às onze 
horas , na sede social, com a presença dos membros abaixo a~ 
s inados , sob a di r eção do seu Presidente , Dr. Sarnue l Fine 
be rg , depois da competente expos ição do Sr. Presidente,e em 
face do disposto no art . 12, alínea g, e no ar t . 29 do Esta 
t ut o Social, deliberou , por unanimidade , criar um es tabe le 
ciment o da Sociedade na Rodov i a BR- 156, Km 78 , nes t a c i da 
de , no qual f unc ionará a us i na de ext r ação e benef i c i amentÕ 
de dendê da Sociedade . Del i berou, ainda , a Diretor i a, t ambém 
por unanimi dade, des i gnar a qual quer dos Di r e t or es para t o 
ma r todas as providênc i as necessár ias à ins t a l ação do novo 
es t abe l ecimento , promovendo seu regi s tro nos ór gãos compe 
tentes . Encer rada a reun i ão, foi l avrada es ta a t a , que ,l ida 
e aprovada, vai pe l os presentes assinada. Macapá , 15 de se 
tembro de 1983. (a ) Samuel Fineberg , I s rael Hi r ch Cos l ovsky-;-
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Philippe Ar thur De Traux de Wardin . Confere com o original 
lavrado no livro prÓprio. 

ISRAEL HIRCH COSLOVSKY 
Secretário 

JUNTA Cm1ERCI AL DO TER. FED. DO AHAPÁ 

CERT I DÃO 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por des 
pacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob 
o n9 1343 

~laca pá, 09 de novembro de 1983 

HAR1LIA COSTA LH!A CAVALCANTI 
Sec retária Ger a l - JUCAP 

DECLARAÇÃO 

HONTE t CIA LTDA , Inscrita no CGC (HF) n9 04661385/ 
0001 -99 e Inscrita no CAD/ICH n9 03.000203-1, declara para 
os devidos fins que foi estraviado 1 (um) bloco de Nota Fi! 
cais de venda ao Consumidor de n9 003851 a 003900 em uso . 

Macapá-Ap. 22 de novembro de 1983. 

MON:E & CIA. LTDA . 

LADISLAO PEDROSO HONTE 
CPF 060 008 352 - 72 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de ~lacapá , Ter
r itór io Federal do Amapá, RepÚb l ica Federativa do Brasil, 
faz saber que pre tendem casar: ALFREDO PONTES DE CARVA
LHO e HARIA ~!ARGARIDA ROSA DOS SANTOS. 

Ele é filho de Raimundo Augusto de Carvalho e de Elisa 
Pontes de Carvalho (falecidos) . 

Ela é fi lha de Benedito Hachado dos Santos e de Palmi
ra Hachado Rosa dos Santos . 

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

Hacapá , 22 de novembro de 1983. 

JOSÉ TAVARES DE ALHEIDA 
Tateliào e Oficial 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}!AS DE CASA}lENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comar ca de ~~capá, Ter
r itório federal do Amapá, República Federativa do Brasil 
faz saber que pretendem casar: JAIHE MENEZES OLIVEIRA e 
~!ARIA DE FÁTIMA BARBOSA RODRIGUES . 

Ele é filho de Raimundo Santos Oliveira e de Francis
ca Morei ra Nenezes de Oliveira . 

Ela é filha de Raimundo da Costa Rodrigues e de Laurin 
da Barbosa. 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar , um com o~tro, acuse- o na forma da Lei . 

Nacapá , 23 de novembro de 1983. 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAUJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGI STRO PÚBLICO 

PROCLru~S DE CASA}JENTO 

O Oficial do Regis tro Civil de Vila Maia, Santana , Co
marca de Hacapá, Território Federal do Amapá, República Fe
derativa do Brasil, faz saber que pre tendem casar: HANOEL 

SILVA DE ALHEIDA com HARIA DA SILVA GOUVEIA. 

El e é filho de Dul cineia Silva de Almeida. 

El a é filha de Ida Gouveia. 

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

Vila Ha i a, Santana, 17 de novembro de 1 .983 . 

J ESUI NA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PKOCLA}!AS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civi l da Comarca de ~~capá, Ter
ritório Federal do Amapá , República Federativa do Brasil 
faz saber que pretendem se casar : IZAEL BRITO CABRAL e ELI 
ZETE DE ARAÚJO BARBOSA. 

Ele é fi l ho de Francisco Ferreira Cabral e de Terezi
nha de Jesus Br i to Cabral . 

Ela é filha de Osvaldo Belo BarJosa (falecido) 
Joaquina de Ar aújo Barbosa . 

e de 

Quem souber de qualquer imped imento legal que os i niba 
de casar, um com o outro , acuse-o na forma da Lei . 

Hacapá , 14 de novembr o de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Aut orizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA}!AS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civ il desta Comarca de Macapá , 
Ter . Fed. do Amapá , Repúb lica Federa:iva do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar: VALDECI ~UffiQUES DE FIGUEIREDO e 
CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 

Ele é fil ho de Antonio Pena de ?igueiredo e de Nair 
Harques de Ol iveira . 

El a é filha de Paulo Chaves de Oliveira e de ErCÍlia 
Almeida de Oliveira . 

Quem souber de qua lque r impedimento legal que os ini ba 
de casar, um com out ro , acuse-o na f or ma da lei . 

~!acapá, 23 de novembro de 1983. 

Jose TAVARES DE AL~IDA 
Tabelião O: i cial 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASA}JENTO 

O Oficia l do Registro Civil desta comarca de Macapá, 
Ter . Fed. do Amapá , República Federat1va do Bras i l , faz sa
ber que pre tendem se casar : NILTON ~\RTEL PINHEIRO e RAIMUN 
DA IZONETE BARROS DA SILVA . 

Ele é filho de Emílio de Souza Pinheiro e de Izabel 
Hart e l Pinheiro . 

El a é f i lha de Raimundo Moraes da Silva (Fal ec i do) 
de Sebastiana Barros da Sil va. 

e 

Quem souber de qua lquer impedimento l P.gal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Macapá, 22 de novembro de 1983 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 
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19 de novembro- Dia da Bandeira 

------ .--· ·-

"'---. 
~ 

Bandeira Nacional· A lembrança da Pátria nos traz. 
Onde quer que esteja a 

Bandeira Nacional, ali está o Brasil. 
São os brasileiros, irmanados na 
resistência ao flagelo das secas, no 
Nordeste, como na reconstrução 
das cidades e dos campos, no Sul. 
Na Amazônia, como na Antártica. 

A Bandeira Nacional é o sinal 
de que estamos juntos nos bons e 
maus momentos e a certeza de que 
estamos todos unidos, na mesma 
disposição e no trabalho comum, 
em favor da melhoria da vida de 
todos os brasileiros. 


	

