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MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0115 de 26 de Fevereiro de 1987 

O Gover nador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
at r i buiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo l8 , item II , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1. 969, 

RESOLVE: 

Art . 12 - Autorizar o deslocament o do TEN CEL PM JOSÉ 
JÚLIO DE MIRANDA COELHO DAT GERAL da Policia Mi l itar do 
Amapá , para viajer até a cidade de João Pessoa-PB , no per io 
l!o de 27/02. a 09/03 do ano em cur so , com fi.nalidade d; 
t ratar assunto de interesse part icular. 

Macapá-AP , em 26 de Feverei ro de 1. 987, 982 da RepÚblica 
e 432 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTÉRI O DO I NTERIOR 

TerritÓr io ~ederal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0116 de 26 de revereiro de 1957 

O Governador do Territorio Federal do Amapá , usando 1' das 
atri buiçÕes que lhe são confer i das pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de ~969 . 

RESOLVE: 

Autorizar ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEI RA, Secretá -
rio de Pl anejamento e Coordenação do Governo deste Tervit~ 
r io , para viajar de Macapá , sede de suas atividades, at é a 

Dr. 
Auditor do Governo do Terri tório 
JOSt'. VERfSSINO TAVARES 

Secr etário de Educação e Cultura 
Pr of. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretá"io de Agricultura 
JOÃO 4LBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
J OÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

c1dade de Belém-PA, no per{odo de 28 de fevereiro a 03 de 
março do corrente ano. 

PALÁCIO DO SETENTRIÃD, em Macapá- AP. , 2rJ de fevere iro de 
1987, 992 da RepÚblica e 442 da Criação do TerritÓrio Fede 
ral do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) Nº 0117 de 26 de ~evereiro de 1987 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá,· usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas R!i~Q. artigo 18, item II, 
do Decreto- lei n2 411 , de 08 de janeiro de .1969, 

RESOLVE: 

Designa r PAU LO D~ TARSO GURGEL , Di retor do Departamento 
de Turi smo- DETUR , cÓdi go OAS-102 .2 , da Secretaria de Plan~ 
jamento e Coare!"' •ação-SEPLAN, para exer:cer , em substitui -
ção , o cargo de iacretár i o de Pl anej amento e Coordenação 
do Governo deste TerritÓrio , durante o impedimento do res
pectivo t itular , nos dias 28 de fevereiro a 03 de março do 
corrente ano . 

PALÁCIO DO SETENTRIÃD, em ~~capá-AP. , 26 de fevereiro de 
1987, 992 da RepÚblica e 44º da Criação do TerritÓrio Fede 
ral do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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MINISTÉRIO DO INTERIO~ 

TerritÓrio Federa l do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0118 de 04 de Março de 198? 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a r tigo 18 , item II, 
do Decreto- lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28780.000180/87- SEPS, 

RESOLVE: 

Conceder a ISA MARIA SOUTO , ocupante do cargo de Agente 
Administ rativo, cÓdigo SA-701, classe "Especial ", referên
cia NM-32, do Quadro Permanente .do Governo deste Terri t Ó
rio, l otado na ~EPS, três (03) meses de ·licença especi al , 
contados no período de 05 _de março a 05 de junho de 198? , 
nos termos do artigo 116, da lei nº 1. 711 , de 28 de ou~u 

bro de 1952, regul amentado pelo Decreto nº 38.204 , de 03 
de novembro de 1955 , como complementação da licença inici 
~1 que lhe fora concedi da através da Port a r ia nº 300/??- SP 
de 24 de outubr o de 1977, interrompi da pela Portaria nº 
069/78-SP , de 2D de março de 19?8 , baixados pelo Dir etor 
do Serviço de Pessoal do GTFA, em virtude da referida ser
vidora haver compl etado um (01) decênio de efetivo exer ci
cio, compreendido no pertodo de 01 de julho de 1960 a 01 
de j ulho de 19?0. 

Macapá- AP , em 04 de Março de 198?, 982 da RepÚblica 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador. 

MINERAÇJ\0 NOVO ASTRO S/A 

C.G.C. /MF n2 43,862,747/0001-61 

e 

A TA DA REUNIM DO COt-,SELHO DE ACI~INIS TRAÇÃO REALIZAI:YI EM 
14 DE JULHO DE 1986 

LOCAL E DA TA : Na s ede social, à Av . FAB n2 380; em Maca
pa Terri t Ório Federal do Amapá, às 16:00 horas do dia 14 
de j ulho de 1986. 

PRESENÇA : A totalidade dos membros do Conselho de Admi _ 
nistração, conforme assinaturas lançadas no livro prÓprio, 

~: Presidente , Olavo Egydio Monteiro de carvalho 

Secretário, Ant onio Dias Leite Neto 

DELIBERAÇOEs : Por unanimidade de votos, deliberaram 
mem bros -do Conselho de Administração: 

os 

( a ) Eleger, todos com mandato de 2 ( dois) anos , que se 
prorrogará até a invéstidura de Seus eventuai s substi tutos 
Antenor Firmino Si lva JÚnior, brasileir o, casado, engenhei 
ro , ~sidente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP ~ 
Rua Marques de Sabará, 64 apt2 151, portador da car~eira 
de i dentidade nº 2 .691.630 , e xpedida por SSP/SP , e do CI C 
nº 030 .213. 438-72 , como Diretor-President e; Nelson Koiti 
Hirata , brasileiro , casado, advogado, residen te e domici -
liado na cidade de São Paul b-SP, à Rua Moacir Miguel da 
Silva n2 768, portador da carteira de i dentidade n2 3 .009 . 
142 , expedi da por SSP/SP, e do CIC nº 059 . 364 . 548- 00, como 
Diretor Vice-Presidente ; Antonio Dias Lei te Neto , brasilei 
ro, casado, economista , residente e domiciliado na cidad; 
do Rio de Janeiro-RJ, à Av. Vi eira Souto nº 390 - 2º an
dar, portador da carteira de identidade n2 01960385-1, ex
pedida por I . F. P. , e do CIC,n 2 041 . 366 .917-34; Antonio car 
los Jambeiro de Oliveira , brasileiro , casado, engenheiro ~ 
residente e domiciliado na cida de do Rio de Janeiro-RJ, à 
Rua Cosme Velho nº 147- apt2 102 , portador da carteira de 
i den tidade n~ 3 . 535.321 , expedida por SSP/SP, e do CIC n2 
371 . 624 . 468-68 e Hiroto Amano, japonês, casado , empresá _ 
r io, residente e domiciliadÕ na cidade do Rio de Janeir o _ 
RJ, à Avenida Afranio de Melo Franco nº 20- aptº 802, por 
tador da carteira de identidade de estrangeiro nº 18. 757~ 
477, e do CIC nº 065.160. 758-24, como Diretores. 

( b) At ribuir a cada conselheiro, a remuneração anua l de 
CZ$ 12,DD (doze cruzados) . 

ENCERRAMENTO : As 17 :00 horas , depois de lida , aprovada e 
assinada a ata dos trabalhos. 

Macapá, 14 de j ulho de 1986 

Presidente: 

Secretário : 

OLAVO, EGYOIO MONTEIRO DE CARVALHO 

ANTONIO DIAS LEITE JUNI OR 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTID.lío 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por des _ 
pacho do Presidente da JUCAP, nesta data , f oiarquivada sob 
o n2 1833 

Ma capá, 25 fev 1987 

lv'ARfLIA CCSTA LIMA CAVALCANTI 
Secr etária Geral - JUCAP 

J:.~~B§iDJm!f~~~ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIALBw;m~B!mt:;ii!DIB!íiimmfi!'Bil!i:.!iliiDI~ 
Território Federal do Amapá 

DIRETOR 
Dr. USALDO 8U .. V~ MEDEIRÕ8 
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*Outras Cidades . . .. . ... . .• . •• 
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MINIS TtRID DAS MI NAS E ENERGIA 
DEPARTAMENTO NECIONAL DE PRODUÇíl:o MINERAL 

APROVADO nos termos do art . 97 do Decre t o nº 62 .934 
02- 7- 68 , tendo em vis ta a constante no processo n2 
92l.l:E/80 

Em, 12/02/87 

JOSt BRAZ DE LUCCA 
Chefe da Seção de Empresas de Mineração 

do 
DNPM 

Continuação das assinaturas du Ata da Reunião do Con se -
lho de Admi nis t r ação r ealizada em 14 de j ulho de 1986 . 

ANTONIO DIAS LEI TE NETO 

EIKE FURHKEN BATISTA 

ANTENOR FIRMINO SILVA JUNI OR 

HIRDYOSHI ADKI 

CHIEKD NISHIMURA AOKI 

ELIEZER BA TISTA DA SILVA 

LUOWIG KARL JOSEPH SCK1UTT-RHADEN 

MINERAÇJl:o NOVO ASTRO S/A 

C. G.C. /MF nº 43.862 . 747/0001-61 

A TA D,A ASSEMBLtiA GERAL EXTRAORDINÁRI A, R E ALI ZAOA EM 14 DE 
JULHO DE 1986 

LOCAL E DATA : Na sede social, à Av. FAB nE 380, Macapá , 
TerritÓrio Federa l do Amapá , às 10 :00 horas do dia de 
julho de 1986. 

PRESENÇA : A totalidade dos acionistas, conforme verifi -
cado no livro de Presença d~ Acionistas, dispensadas as 
formalidades de convocação , nos termos do art . 124 § 42 da 
Lei nº 6. 4D4/76. 

MESA : Presidente , o Dire tor Presidente , Olavo Egydio Mo~ 
teiro de Carvalho, e Secr etár io , o acionista Antonio Dias 
Lei t e Ne t o . 

DELIBERAÇDES TOMADAS : Por unanimidade de votos , 
aprovadas as seguintes deliberações : 

( a ) r eforma do est atuto social , que passara a 
nos termos do projeto que consti t ui o Anexo I . 

foram 

vigorar 

(b) Eleição dos membros do Conselho de Administração 
Sr s . Olavo Egydio Monteiro de Carvalho . brasilei ro, casa -
do , industrial , residen te e domici liado na cidade do Rio 
de Janeiro-RJ , à Rua Almiran t e Alexandrino n9 2785, porta
dor da carteira de identidade nº 01585449- 0 , expedi da por 
I . F. P. , e do CIC nº 007.260 .107-82 ; Antonio Dia s Leite Ju
ni or, brasileiro , casado, economista , residen te e domici -
liado na cidade do Rio de Janeiro-RJ , à Rua Leoncio Corre
ia n9 111 , portador da carteira de i dentidade n º 304331 
expedida por SSP/DF, e do CIC nº 006 .972 . 737/68 ; Antonio 
Di as Leite Net o, brasileiro, ca sado , economista , resi dente 
e domicili ado na cidade do Rio de Janeiro- RJ, à Av . Vieira 
Sout o nº 390 - 22 andar , portador da car teira de ident ida
de n9 0196C385-l. expedida por I.F . P. , e do CIC ng 041 .366 . 
917- 34 ; Eike Fuhrken Batis ta , brasi l eiro, separado judici
alment e , lndustrial,' r esiden te' e domiciliado na cidade do 
Hio de Janeiro-RJ , à Rua Reden tor n9 225 apt9 301, porta -
dor da carteira de ident i dade nº 05541921- 2 , expedida por 
I .F .P. , e do CIC nº "664 .976 .807-30 ; Antenor FiPnino Silva 
JÚni or, brasi lei ro , casado , engenhei ro , residente e domi -
ciliado na cidade de São Paulo-SP, à Rua Marques de Saba
rá , 64 apt2 151, por tador da carteira de identida de nº 2 . 
691.63D , expedida por SSP/SP, e do CIC nº 03D.213 . 438-72 ; 
Hiroyoshi Aoki, japonês , casado , empresário , residente e 
domici liado na cidade de São Paulo-SP, à Rua Tabapua n2 

1590 , portador da carteira de identidade de est rangeiro nº 
2.444.586 , e do CIC nº 700 . 743 .808-34 ; Chieko Ni shimura A~ 
ki, brasileira , casada , empresária , residên te e domicil ia
do na cidade de São Paul o-SP, à Rua Tabapua nE 1590, por
ta dora da carteira de identidade nº 3. 812 .205/SP, e do CIC 
nº D7D.537 . 548-04 ; Eliezer Ba tista da Silva, brasileirq ~ 
sado, engenheiro , residente e domiciliado na cidade do Ri o 
de Janeiro-RJ , à Rua Minis tro Armando Ribeiro nº 219 , por
tador da carteira de identidade n º 7DD8- D 52 Regi ão, expe
dida pelo CREA , e do CI C nº 6C7, 460 . 507- 63 e Ludwig Karl 
Joseph Schimitt-Rhaden , a l emão , casado , empresário, r e si
dente e domici l iado na cida de de São Paulo - SP , à Rua Ar~ 
poré nº 431, portador da carteira de i dentidaden28696281, 
expedida por SSP/SP, e do CI C nº 636 .835. 478-D4, estes na 
qua lidade de membros efetivos e Aloysio Ferrei r a Salles 
bra silej. ro , desquitado , advogado , residen te e domiciliado 
na cidade do Rio de ,Janeiro- RJ, à Rua Paulo Cesar de Andra 
de nº 106 ap tº 202 , portador da carteira de identidade nº 
290.230 , expedida por I .F .P . , e do CIC nº 006.143. 947-91 ; 
Fernando Luiz Villar Cabra l Si lva, brasi leir o , casado , ad
vouado, r esiden te e domici liado na cidade do Rio de Janei
ro-RJ, à Rua Caio de Melo Fr anco nº 15, portador da Carte~ 
ra de identidade nº 19 .348 , e xpedida por DAB/RJ, e do CI C 
nº 094. 957 .977-72 ; Kiyoshi Ito, japonês , casado , empresa -
rio , res iden te c domi ciliado na cidade de São Paulo- SP, à 
Rua Pei xoto Gomi de , 1772 aptº 33, por tador da carteira de 
identidade de estrangeiro nº 11 .799 .237 , e do CIC n º 003. 
498 . 418- 61; Paulo Seiji Sakurna, brasi leiro , casado, econo
mista , residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP , 
à Rua An drade r~eves n2 187, por tador da carteira de iden -
tidade nº 3 .408 .154 , e do CI C nº 021.195 .878-68 ; Werner 
Karl Ross , a lemão, casado , empresário , r esidente e domici
l i ado na cidade de São Paul o-SP , à Rua Madre Rita Amada de 
Jesus n2 72 aptE 32- 8 , portador da carteira de identidade , 
nº 8 .685. 792 , e do CI C nº 701. 578 . 638-91 , estes na quali 
da de de membros--·-suplen tes . 

A Assembléia , outrossim, des ignou , como Pr esidente do Con 
selho de Admini s tração , o Sr . Olavo Egydio Mont eiro de Car 
valho e , como Vi ce-Presiden te, o Sr. Hiroyoshi Aoki. 

(c) Não i nstalar o Conselho Consultivo e o Conselho Fis
cal. 

(d) Fi xação da remuneração anual gl obal dos administra 
dores da Sociedade , sendo Cz$ 108,00 (cento e oito cr uza 
dos) pa ra os membros do Conselho de Administraçã~ e Cz$ .. 
60 ,00 (sessenta cruzados) para os dire t ores, a ser distr i 
buida en t re os mesmos , segundo deliberação col egi a da do ÓE 
gão que in t egram . 

ENCERRAMENTO : Às 12 ;00 hor as , apÓs ter si do a pr esente 
a t a lida e a ssi nada pelos membros da mesa e 
pr esentes . 

Macapá , 14 de j ulho de 1986 

Presidente : 

Secretári o : 

acioni stas 

CMP - CO'APANHI A DE MH.iERAÇi'íO t: PARTICI PACDES 

MORUMBI ADMINISTRAÇi'ío , OIVERSCf:S E COMt RCID LTDI\ . 

CHIEKO NISHIMURA AOKI 

COIMPA-SOCIEDI\DE INDUSTRIAL DE METAIS PRECIOSOS DA AMAZLJ -
NIA LTDA . 

OLAVO GGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

CERTioi'íO 

CERTIFICO , que a primei r a via deste documento por despa
cho do Presi dente da JUCAP , nesta data foi a r quivada sob o 
n9 1824 

Macapá , 19 fev 1987 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Ger a l - JUCAP 
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MINISITRIO DAS MINAS E ENERGI.A: 
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇ~O MINERAL 

APROVADO n.os tennos do art. 97 do Decreto n~ 02 ,934 
02-7-58 , tendo em vista a constante no processo n2 
92l.EB/BO. 

Em, 12/02/87 

JOS~ BRAZ DE LUCCA 
Chefe da Seção de Empresas de Mineração 

de 
ONPM 

Continuação das assinaturas da Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária, realizada em 14 de jul ho de 1986 . 

ANTONIO DIAS LEITE JUNIOR 

ANTONIO DIAS LEITE NETO 

EIKE FURHKEN BATISTA 

ANTENOR FIRMINO SILVA JUNIOR 

HIROYOSHI AOKI 

ELI EZER BATISTA DA SILVA 

LUDWIG KARL JDSEPH SCHMITT- RHAOEN 

ALOYSIO FERREIRA SALLES 

FERNANDO LUIZ VILLAR CABRAL SILVA 

KIYDSHI ITO 

PAULO SEIJI SAKUMA 

Continuação das a ssinatura s da.At a da Assembléia Geral 
Extraordinária, realizada em 14 de julho de 1986 . 

WERNER KARL ROSS 

JOS~ FRÂNCISCO DE.ARAÚJO LIMA NETO 

PROJETO DE ESTATUTO 

DA 

MINERAÇÃO NOVO ASTRO S.A. 

CGC/MF n9 43.862.747/0DOl -51 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO II - Denominação, Objeto, Sede e Duração 

Artigo 19 - MINERAÇÃO NOVO ASTRO S. A. é uma soci edade a
nÔnima regida pelo presente Es t atu t o e pel as disposiçÕes 
l egal.s aplicáveis . 

Mrtigo 29 - A Soci edade tem po~ objeto: 

(a) a m~neração, incluindo pesquisa e l avra de minério 
3Ua i ndus trialização e comércio; 

(b) a tecnologia e os serviços relaci onados com o objeto 
social; 

( c ) a exploração agro-pas toril e agro-industri al ; e 

(d ) a particip~ção em outras sociedades, 

Artigo 39 - A Sociedade tem sede e foro na- capital do 
Territ Ório Federal do Amapá. 

§ Único : A Sociedade poderá instal ar e fechar filiais e 
quai squer outros estabelecimen t os '··' .st-..J i nte.resse no paÍs 
ou no exterior ' por deliberação dt: c·· . ;}rÜ' . 

Artigo 49 - A duração da Sociedade é pur . . 2 1 ~.-· j ndetermi 
nado . 

CAPÍTuLO II - Capital Soci al e AçÕes 
·--------------· 

Artigo 5º - O Capital Social é CZ$ 34 .749 .915 ,00 ( trin
ta e quatro milhÕes, setecentos e 'quarenta e nove mil , no
vecentos e qui nze cruzados), dividido em 5 .465.588 ( cinco 
milhÕgs , quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e 
oiten ta e oito) ações ordinárias, todas sem valor nominal, 
nominativas e inconversíveis em ao portador. 

§ Único: No mÍnimo, 5lo/o (cinquenta e um por cento) do 
capital social serão sempre e obrigatoriamente de proprie
dade de brasileiros. 

Artigo 5º - A Sociedade pode emitir certificados múlti -
plos representativos de ações e , provisoriamente, cautelas 
que as representem. 

§ Primeiro - Os desdobramentos e grupamentos de certifi
cados serão feitos sempre que solicitados pelos respecti -
vos titulares, por preço não superior ao de custo . 

§ Segundo - Os certificados de ações da Sociedade serao 
assinados por dois Diretores_. 

Artigo 79 - A Assembléia Geral que aprovar aumento de ca 
pital mediante subscrição de novas ações fixará prazo não
inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da publica
ção da respectiva ata, para o exercÍcio do direito de pre
ferência, Esse prazo de decadênci a só poderá ser reduzido 
por del iberação ~a unanimidade dos acionistas. 

CAPÍ TULO III - Assembl éia Ger al 

Ar tigo 89 - A Assembléia Geral reunir-se-á , ordi nariamen 
te , dentro dos 4 (quatro) meses imediatamente sub- sequen
tes ao. t érmi no do exercício social e , extraordinariamente, 
quando os interesses sociai s o exigirem . 

§ Pr imeiro - Somente ser ão admi t idos à Assembléia Geral 
os ti tu lares de ações cujos nomes estejam i n·scri t os no Li
vro de Registro dê Ações Nomina tivas até 3 ( três ) dias an
tes da data de reali zação da As sembl éia . 

§ Segundo - As Assembl éi as Gerais serão convocadas pel o 
Presidente do Consel ho de Administração ou pel o Di retor 
Pr esidente, mediante publicação dos anúncios na f or ma da 
lei. 

§ Terceiro - As Assembléias Ger ais serão presidi das pelo 
Dire tor - Pr esiden te ou, na sua ausência , pelo Dire tor Vice
Presiden te , ou , na ausência de ambos , por um Di retor esco
lhido pel a Assembléia . O !Presidente da Assembléia escolhe
rá, dentre os acionistas presentes , um ou mais secr etári os 

Artigo 9º -Cada açao dar á direi t o a um voto nas Assem 
bléias Gerais . 

§ Úni co: As deliberações das Assembléias Gerai s , ressal
vadas as exceções previstas em l ei e neste Estatuto , serao 
t omadas por maior i a absoluta de vo t os dos presentes , nao 
se computando os· vo t os em branco . 

CAPÍ TULO IV - Administração 

Artigo 10 - A Sociedade será admi ni s trada por um Conse-
lho de Admini stração e uma Diretoria , cuj os membros , em 
sua maioria , s erão sempre e necessar iamente brasileiros , a~ 

segurados a estes poderes predominantes . 

§ Único : Caberá à Assembléia Geral fixar , de forma indi
vidual ou col et i va , a remuneração dos admi nis tradores da 
Sociedade , 

Artigo 11 - O Conselho de Admi nistração será cornpo=to de 
9 (nove) membros ef etivos e 5 (cinco) suplentes, todos a
cionistas , residen tes no paÍ s , elei t os pel a Assembléia Ge 
ral , com mandato de 2 (dois) anos , admi tida sua reeleição . 
A Assembléia Geral indicará , dentre os eleitos , o seu Pre
si dente. 
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.~ § Primeiro - Os membros do Conselho de Administração,ef~ 
tivos e supl entes , serão i nves tidos em seus cargos , median 
te assinatura do termo de posse no livro de atas de Reuni
Ões do Conselho de Administração e permanecerão em seus 
cargos até a eleição e posse de seus substitutos . 

§ Segundo - O Presidente do Conselho de Administração in 
dicará , dentre os seus membros , seu substituto nos casos 
de ausência ou impedimento temporário ; o Co~selheiro ausen 
te ou temporiamente impedido será substi tuÍdo pelo suplen= 
te que vier a indicar . 

§ Terceiro - Nos casos de vacância , uma Assembléia Geral 
será convocada , ~entro de lO (dez) dias seguintes ao even
t o , para o preenchimento do cargo. 

Artigo 12 - Caberá ao Conselho de Administração fixar a 
orientação geral dos negÓcios da Sociedade e verificar e 
acompanhar sua execução , observados a le~ e o presente es
tatuto . 

§ Primeiro - Compete ai nda ao Conselho de AdministraçãÓ 
autorizar : 

(a) Prestação de garantias , oneração ou alienação de 
quaisquer bens e assunção de obrigações , desde que os valo 
res envolvidos sejam superiores a 10 .000 (dez mil) OTN ' s ~ 
em cada caso; 

(b) Aquisição de bens de ativo imobilizado, de particip~ 
ções em ou tras sociedades ou de direitos de qual quer natu
reza, classificáveis como investimentos no ativo permanen
te , cujo valor , em cada caso , exceda o correspondente a 
40 .000 OTN ' s ; 

(c) Alienação e oner ação , a qualquer título , bem como de 
sistência ou abandono de direitos de pesquisa ou de lavra 
detidos pel a Sociedade ou por suas subsidiárias ; 

(d) Alienação e oneraçao , a qual quer título , das partici 
pações acionárias da Sociedade em suas subsidiárias ; 

(e.) Investimentos de capital em outras a tividades , bem 
como a destinação dos resultados de tai s empreendimentos ; 

(F ) Pedido de concordata e requerimento de falência da 
Sociedade ; 

(g) Contiratação de empresa especializada par~ execuçao 
de estudos de viabilidade de empreendimentos de mineração ; 

(h) A instituição de planos de pensao e de 
privada ; 

(i) A contratação de pessoal de alto nível ; 

previdênci a 

( j) A contratação de " j oin [- ven tures" ou associações de 
qualquer natureza com terceiros ; 

(1 ) A aquisição ou alienação , a qualquer título , de di
reitos de propriedade industri al . 

§Segundo -O Conselho de Administração reunir-se- á , or
dinariamente , uma vez por mês e , ext raordinari amente , sem
pre que os interesses sociais exigi rem . Das reuniÕes do 
Conselho de Administração serão l avradas atas no livro pr~ 
prio da Sociedade. 

§ Terceiro - As reuniÕes do ~onselho serao cDnvocadas 
por qualquer de seu~ membros , mediante aviso escrito , in
cluindo telex ou telegrama, dirigido aos demais e expedido 
com lO (dez) cias de antecedência , que especificará o lo
cal , do ta e hora dê: reunião e sua agenda. A convocação pre 
via será dispensada se presentes à reunlão todos os seus 
membros ou se estes expre~samente dispensarem' tal formali
dade. 

· Quarto - As reuniÕes do Consel ho de 
L-----------------------------

Administl'ação 

somente se instalarão , em primeira convocação , com a pre -
sença da totalidade de seus membros . Em se~unda convocação 
a reunião instalar- se- á com qualquer número , desde que no
va e especÍfica convocação seja feita, observado o dispos
to no parágrafo 3! . 

§ Quinto - As del iberações do Conselho de Administra -
çao serão adotadas por maioria de votos . 

Artigo 13 - A Diretoria será composta de 5 (cinco) mem
bros , residen tes .no paÍs , acionista ou não , eleitos pelo 
Conselho de Administração , com mandato de 2(dois ) anos,ad
mitida sua reeleição . Os Di retores terão a seguinte desig
nação : um Diretor Presidente , um Diretor Vice-Presidente e 
3 (três) Diretores sem designação especÍfica . 

§ Pri meiro - Os Diretores serão investidos em seus car-
gos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas 
de ReuniÕes da Diretoria e permanecerão em seus cargos até 
a eleição e posse de seus substitutos . 

§Segundo - Os Diretores substi tuir- se- ão , em suas au ~ 
sências ou impedimentos temporários, conforme especi f ica 
mente indicarem; em caso de vaga , a Dire toria convocará i 
mediatamente o Conselho de Administração , para que este .,_ 
l eja novo Diretor para compl etar o manda t o do Diretor cujo 
cargo tenha ficado vago . 

Artigo 14 - A Sociedade será sempre representada pel a 
assinatura con junta de 2(dois ) Diretores, de um Diretor e 
um procurador , ou de 2 ( do.is) procuradores, salvo ç.~ra emis
são de cheques e ordens de pagamento e assunção de obr iga
ções de valor superior a lD .DOD (dez mil) DTN ' s, casos em 
que uma das assinaturas será obrigatoriamente a do Diretor 
Vice-Presidente . 

§ Primeiro - A Sociedade sera validamente r epresentada 
por um só procurador quando se tratar de mandato conferido 
a advogados , despachantes, corretores ou agentes da pro 
priedade industrial, para desempenho de suas especÍficas 
atividades profissionais, ou quando se trate de mandato 
conferido a pessoa jurÍdica . 

§Segundo- Em casos excepcionais, a critério da Dir e
toria , poderá a Sociedade ser represen tada isol adamDnte 
por qualquer de seus Diretores ou por um procurador, desde 
que haja deliberação expressa e especÍfica da Diretoria 
neste sentido , tomada em reunião realizada nos termos dJ 
Parágrafo Jº deste artigo . 

§ Terceiro - A Diretoria reunir- se- á , ordinariamente , 
uma vez por mês e , extraordinariamente, sempre que os in te
resses sociais assim o exigirem, por c'onvocação de quais -
quer de seus membros. As deliberações da Diretori a, con
signadas em ata, serão tomadas por maioria de votos , asse
gurado ao Diretor Presidente, em caso de empate , o voto 
de qualidade . 

Artigo 15 - P.. prática de quaisquer dos a tos listados 
no § Primeiro do artigo 12 deste Estatuto dependerá sempre 
e necessariamente de prévia aprovação do Conselho de Admi
nistração , adotada na forma prevista neste Es t atuto, 

§ Único - São vedadas , out r ossim, aos Diretores a pra -
tica de Li ber alidade às custas da Sociedade e a concessão 
ou a aprovação de efl!pr éstimos , avais , fianças e out ras ga -
rantias , que não sejam necessários à consecução dos obje -
tivos sociais . 

Ar ti.go 16 - Além das atribuições normals conferid?s 
por l ei ou por este Es tatuto , compete, especialnunte : 

(a ) ao Dir etor- Presidente, presidir as reuniÕesdaDi 
reteria ; representar a Sociedade em atividades externas 
!.mplemen tar a polí tica empresarial fixada pelo Conselhc 
de Adminis tração, com a participação do Cor>selho Cünsul t:í
vo; 
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(b) ao Diretor Vice-Pr esidente , assessol'ar o Presiden
te no desempenho de suas_ funçÕes especÍfic~s ; 

(c) aos demais Diretores , as atri buiçÕes que lhes fo -
rem conferidas pela Diretoria . 

CAPÍTULO V - Conselho Consultivo 

Artigo 17 - A Assembléia Geral poderá , a qualquer tem
po, instalar um Conselho Consultivo cujo funcionamento es
tá sujei to à disclplina constante deste capitulo. 

§ Onico - Caberá à Assembléia Geral que instalar o Ór -
gão eleger seus membros, indicando o Presidente e Vice
Presiden te do órgão , e fixar , de forma individual ou cole
tiva , a respectiva remuneração . 

Artigo 18 - O Conselho Consultivo será composto d~ 11 
(onze) memu! ~S , escolhidos dentre personal idades de rele -
vante projeção no paÍs no campo da indústria e da economia 
residentes no paÍs , eleitos pel a Assembléia Geral com o 
~ndato de 2 (dois) anos, admitindo-se a reeleição. A As
sembléia Geral poderá deixar de preencher até 5( cinco)car
gos de Conselheiros . 

§ Pri meiro - As reuniÕes do Conselho Consultivo r eali
~ar-se-ão , ordi nariamente, uma vez por ano e , extraordina
riamente, sempr e que for necessário . As reuniÕes serão con
vocadas pelo Presidente do Órgão ou pelo Diretor-Presiden
te , com 8 (oito) dias de anteced~ncia, por carta, telex ou 
telegrama. 

§ Segundo - Ocorrendo vaga ~o Conselho Consultivo , o 
órgão continuará em f uncionamento com os membros remanes -
centes até a realização da primeira Assembléia Geral,quan
do a vaga será·pr eenchida. 

§ Terceiro - A,; ue:lu'~' cJçÜ.e, uo Cor a,;ell ao Consultivo "'"' 
rão tomadas por maioJ;ia ;;n~~lu l-" de votos ' em reunião a que 
esteja presente , no min'-- c metade dos membros eleitos , 
caben'do ao Presidente, .., ~ ': do prÓprio voto, o de desempa
te , 

§ Quarto - Das r euniÕe·; do Conselho Consultivo serao 
l avradas atas em livro prÓprio, assinadas por t odos os 

''Presentes . Deve-se-á t ambém consi gnar no livro a na o rea -
lização de r eunião por falta de "quorum" . 

Artigo 19- Compete ao Consel ho Consultivo: 

(a) participar da fixação das metas da Sociedade , 

I - sugerindo , discutindo e formul ando planos a médio 
e a longa·· prazo; 

!I - opinando sobre os planos· apresentados e as inves
timentos oecessários à sua execuçao ; 

I II .- apreciando os orçamen t os anuais de operação e 
investimentos . 

(b) acompanhar, em caráter permanente, o desenvolvi 
menta e o desempenho da Sociedade. 

CAPÍTULO VI - Do Conselho Fiscal 

de 

Artigo 20 - A Sociedade ter á -um Conselhrr Fiscal com 
posto de 3( três) membros efetivos e igual número de supl en
tes , o-qual só funcionará a pedido de acionistas , nos ter
mos do ar t igo 161 da Lei nº 6 .404, de 15 de dezembro de 
1976. 

§ Primeiro - O Conselho Fiscal_tem as atribuições , de
' veres e responsabilidade~ pre~istos em l ei , podendo , p~a 

melhor desempenho de suas funçÕes , contar com a colabora -
ção de profissional especializaco de sua escolha . 

§Segundo - Acionistas minoritários que representem 
no m:lnimo 1~ (dez por cento) do,capital social poderão 
se o desejarem, el eger separadamente um membro do Conselho 
FiscaJ e o respectivo supl ente . 

CAPÍTULO VII - Exercicio Social , Demonstrações Finan -
ceiras e Distribuição de Lucros 

Artigo 21 - O exercício social começa em 1º de j anei ro 
e termina em 31 de dezembro de cada ano , quando serão ela
boradas as demonstrações financeiras exi gidas por lei , ob
servando-se, quanto à distribuição do resultado apurado,as 
seguintes regras : 

(a) do resul tado do exercicic ser ao deduzidos os pre -
juizos acumulados a provisão para o imposto de renda , e a 
participação dos administradores, prevista no § 2º deste 
artigo ; 

( b) o lucro liquido apurado =era distribuido na seguin
te ordem: 

I - Bf. (cinco por cen to) para a constituição de reser
va legql , até atingir os limites previstos em lei ; 

!I -constit uição de outras reservas previstas em l ei; 

III. -:- atribuição aos acionistas , em cada exerdcio, de um 
dividendo não inferior a 2~~ (vinte e cinco por cento) do 
l ucro liquido reg~larmente apurado , com os ajustes previ s 
t os no artigo 202 da Lei nº 6 .404 , de 15 de dezembro de 
1975 ; 

I V.- o saldo ficará à disposição da Assembléia Geral . 

§ Primeiro - A Soci edade poderá levantar balanços se -
mestrais ou em pertodos menores , observadas_as disposiç~es 
legais, podendo o Conselho de Admini stração declarar divi
dendos intermediá~os à conta dos l ucros ali apurados , ob
servando-se , quando for o caso , o limite previsto no § 2º 
do artigo 202 da Lei nº 6 .404/76, Poderá , ainda , o Canse -
lho de Administração, observado o procedimento aci ma , de -
clarar dividendos à con ta de lucros acumulados e de reser
vas de lucros existentes no Último balanço semestral , 

§ Segundo - A Assembléia Geral poderá determinar a dis
tribuição aos administradores da Sociedade de uma partici
pação no lucr o l Íquido não superior à metade da respec tiva 
remuneração anual, nem superior a O, 1 (hum décimo) dos lu -
eras, prevalecendo o valÓr menor. 

§ Terceiro - O pagamento de dividendos, salvo delibe -
raçao em con trário da Assembl~ia Geral, será realizado no 
prazo máximo de 50( sessenta) dias , contados da da ta em _que 
forem declarados, e , em qualquer caso , dentro do exercicio 
social, 

CAPÍTULO VIH - DisposiçÕes Finais e TransitÓrias 

Artigo 22 - A Sociedade poderá criar ações preferen 
ciais , de uma ou mais cl asses , 'até o montante de 2/3( dois 
terços) do capital social e que serão sempre nominativas , 
inconversiveis em ao portadpr . As ações preferenciais , que 
não gozarão do direi to de voto poderão fazer jus a prio 
ridade no recebimento· de dividendos , mesmos f ixos ou míni
mos . ou no r eembolso do capital . 

§ Onico - A Sociedade poderá, ainda, aumentar o numero 
de ações preferenciais de classe existente sem guardar pro 
porção entr e estas e as demais ou entre elas e as açoes 
ordinárias . 

Artigo 23 - O quadro oe pessoal da Sociedade será sem
pr e constituido de , pelo menos , 2/3 (dois terços ) de tra
balhadores brasilei ros . 
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MINERAÇAo NOVO ASTRO S/A 

CGC/MF N2 43.862 . ?4?/0001-61 

Junta Comercial do Ter. Fed . do Amapá 

CERTIDil.o 

A TA DA REUNIII.O DO C01\6ELHO DE AD\\INISTRAÇl\0 REALIZAOO. 
DIA 13 DE AGOSTO DE 1986. 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por despa
NO cho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob 

o n!! 1825. 

DATA , HORA E LOCAL : Realizada no dia 13 de agosto de 
1986 , às 10:00 horas, na sede social, na Av . Fab, 380, na 
cidade de Ma capá , capital do Terri t Ório Feoeral do Amapá . 

PRESENÇA : Compareceram todos os senhores membros do Con
selho de Administração. 

CDMPOSIÇliO DA MESA: Presidente o Sr. Olavo Egydio Mon
teiro de Carvalho o Secretá6o o Sr. An tenor Firmino Silva 
JÚnior . 

DELIBERAçDES: I . foi aprovado o calendário ~e ReuniÕes 
do Conselho de Adninislração para o restante do exercÍci o 
social em curso, prevendo reuniÕes para os dias 24/l0/86 o 
19/12/86, ambas às 10 :00 horas; II . foi aceita a renúnci a 
ao cargo de Diretor Vice- Presiden te formulada pelo Sr . Nel 
son Koiti Hirata , eleito na reunião deste Órgão realizada 
no dia 14 de julho de 1986, tendo sido eleito para substi
tui- lo pelo periodo necessário ao t érmino de seu mandato , 
ou seja até a Assembléia Ger al Ordinária que examinar as 
demonstrações financeiras do exerdcio social que se encer 
rar em 31 de dezembro de 198? , o Sr . SATOCHI KOZONDE, bra-
si l eiro , casado, economista , portador da carteira nG nº 
4 . 484 .8??-SSP/SP, expedida em 12/02/68 , inscrito no CPF 
sob o· nº 383. 602 .258/34, residente e domiciliado na cidade 
do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro, na Av . Enge -
nheiro Richard , nº 91-aptº 106, GrajaÚ; III . foi Aprovado 
o plano quinquenal de produção da Mina do Morro do Salaman 
gane , no TerritÓrio Federal do Amapá , para os anos de 1986 
a 1990; IV, foi aprovadJ a participação da Companhia nos 
mercados futuro e de opçÕes de ouro; V. o conselho de Ad
ministração da Sociedade decidiu solicitar à Diretoria as 
providências necessárias à execução de um estudo destinado 
à ampliação da produç:!io de ouro primário, com a revisão dos 
dados do geologia e do estudo das escalas de produção ; VI. 
foi solicitado , também , à Diretoria, a elaboração de estu
do de viabilidade técnico-econÔmica para geração de ener -
gi a el étrica na área onde se localiza a mina ; VII . foi 
aprovada a contratação da CMP-Companhia de Mineração e'Par
Licipações , pêra a prestação de serviços de consultoria e 
assistência técnica, administral~va e gerencial à Socieda
de ; VIII . foi aprovada a distribuição aos acionistas da 
Companhia de um dividendo intermediário no valor global de 
CZS 50 . 000 .000, 00 (Cinquenta milhÕes de cruzados) , cabendo 
a cada ação do capital social o mon.tante de CZS 9 ,14 (nove 
cruzados e quatorze centavos), aproximadamente , ficando a 
Diretoria desde já autorizada a proceder ao pagamrnto dos 
valores pertinentes ao dividendo ora deliberado . Todas as 
deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com a 
abstenção dos leoalmente impedidos. 

ENCERRAMENTJ : ApÓs a reunião foi lavrada a presente ata 
que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. 

Macapá, 13 de agosto de 1986 

OLAVO EGYDJO MDNTEIRn DE CARVI\L HO 
Pr-esidente 

1\NrENDR FIRMINO S[L'Jil. JÚNIOR 
Secr·e tiirio 

OLAVO EGY JTC "0~. TEmO C'E Cll.RVALHO 

CHJEKD ~!IS:iiWJflfl ADiO 

I UDNIG <II.HL JCBEPH SL;.,:ii:~ '-:1H'IDEN 
El.lElER "'1\liSTA 111\ SILVA 

Mocapá, 19 fev 198? 

MARÍLIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

MINISTtRIO DAS MINAS E ENERGIA 
OEPARTAMEr~ID NACIONAL DA PROOUÇ7í0 MI NERAL 

APROVADO nos termos do art .9? do Decreto nº 62 .934 de 02.-
0?- 68 , tendo em vista a constante no processo n!! ONPM 

92/l<::B/80 . 

Em, 12/02./8? 

Jffi~ BRAZ DE LUCCA 
Chefe da Seção de Empresas de Mineração 

MINEf1AÇJl.o NOVO ASTRO S/A 

CGC/MF N!! 43. 862 , ?4?/0001- 61 

ASSEMBLÓI\ GERAL EXTRAOROINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE 

AGOSTO DE 1986 

DA TA , HORA E LOCAL : Realizada no dia 22 de agosto de 
1986, às 10:00 horas, na sede social, na Av, Fab, nº JBG , 
na Cidade de Macapá , Capital do TerritÓrio Federal do Ama
pa . 

PRESENÇA : Compareceram t odos os acionistas, titulares da 
totalidade das ações representativas do capital social da 
Companhia , conforme se verifica pelas assinaturas lançadas 
no livro pl'Óprio, dispensando, portanto , a publicação do 
Edital de Convocação, na forma do disposto no § 4º , do ar
tigo 124 , da Lei nº 6 . 40~, de 15/12/?6 . 

CO\iPffiiÇí'IO DA MESA: Na fonna do Estatuto Social , assumiu 
a Presidência da meso o Direror-Pr·osidenle da Companhia 
1\NTENDR riRMINO SILVA ,JUNIOR , que convidou para secreta 
ri5-lo o acionista ANfONIO DIAS l.EI rE NETO. 

DELIBERAÇDES : l) foi a~ciLa a renÚncia formulada pelos 
Senhores KTYffiHI I ro e PAULO SEIJI SAKUMA aos seus respec
tivos cargos de Membros Suplentes do r:onselho de Actninis -
tração da Companhia, ambos eleitos na Assembléia Geral Ex
traordinária realizada no dia 14 de julho de 1986, tendo 
sido eleitos pera su~.sti tuÍ-los os Senhores MI\SAKUZO AKUDA 
japonês, casado, comerciário , :·esidente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta , 
n!! 1508 , portador da Carteira de identidade RNE 1.000 .003-
SP, expedido em 21/11/86, e do CIC/MF n!! 011. 9J6. ?08-60, e 
NELSON KOITI HIRATA , brasileiro , casado , a dvogado , residen 
te e domiciliado na Cidade de São Paulo, estado de São Pau 
lo, na Rua l.ioacir ~liguel da Silva, ?68 Jardim Pinheiro,Por 
tador da Carteira de Identidade RG N!! 3 .009 .142-SSP/SP, ex 
pedida em 14/12/81, e do CIC/MF n~ O!:fJ .3G4 . 5<18- 00 ; II) foi 
fixada a remuneração global anual dos a• 'mi n.i.s lradores dP 

Sociedade, nos seguintes Lcnnos : a DiruLor.i.a , no monten
te de até CzS 2 . 600 .000,00 (dois milhÕes e seisce11to" mil 
cruzados) , e o r.onselho de Acl11init>tração, no vclor de Até 
Cz$ 600 .0110,00 (sei~centos mil cru..:m1os). To·~., as ~lel~~c
rações foram tomadas por unanimidadt; d- votos, rr.t' 

' "lnr:::;u dos legalmente irnpc,d' tios . 

E\'.L~;~A~~·E ·.,To : t.onc. ufdos os tréth.:llho·. '"a:. 1 , c~ 

scntr, J~i.l que , lir.'a e aprovad., , foi .-·or iodos u:.·J.n c' 

l.lacaoii, 22 ce agosto Je 1985 

.1\WGJ!Jí~ FIR:,HNO Sl LVA JUNIDfi 

Presidentr 

Ai\JTONIO flTI\S Li:: íTt. Ní.'rrJ 
f:.,f:: -:re ti:.ti o 
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Junta Comercial do Ter . Fed. do Amapá 

CERTIDI\0 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento por desp=.
cho do Presidente da JUCAP, nesta da ta foi arquivada sob o 
n!! 1826. 

Macapá, 19 fev 1987. 

MAR!LIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

MINIS~RIO DAS MINAS E ENERGIA 
DEPAR lAMENTO NACIO."JAL DA PROD.,Jç.l\0 MINERAL 

APROVADO nos termos db art. 97 do Decreto ng 62.934 de 
02- 7-68, tendo em vista a constante no processo n!! ONPM 
92/lfE/80 . 

Em, 12/02/ 87 

JOS~ BRAZ DE LUCCA 
Cnefe da Seção de Empresas de Mineração 

MINERAÇÃO NOVO ASTRO S/A. 
CGC/NF N!! 43.862.747/0001-61 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REAl iZADA 
NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 1906 

DATA, HORA E LOCAL': Realizada no dia 24 de outubro de 
1986 , às 10:00 horas , na sede social, na Av . Fab, 380 , na 
cidade de Macapá, capi tal do TerritÓrio Federal do ~pá . 

PRESENÇA: Compareceram todos os senhores membros do Co!:! 
selho de Administracão. 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente o Sr. Olavo Egydio Mon
teiro de Carvalho é Secretário o Sr . Antenor Firmino Silva 
JÚ nior. 

DELIBERAÇÕES: FÓi aceitEI e ren:.ncia do Sr . ANTONIO DIAS 
LEHç: NETO ao cargo de Oi r<3tor ds Sociedade., t endo sido 
e lei to para substi t u{ - l n o 5l'. RODOLFO BARRÉTO .NETO , 7 
brasileiro, casado econo~ ~a , resi dente e domiciliado na 
Cidade .do Rio de Janeiro , E~tedo do Rio de Janeiro, na Rue 
Cosme Velho, n!! 318 - ept" J lOl , Bloco 1, portador da Car
teira de Identidade do CORECllN/SP n!! 9837, ·expedida em 
09/11/77, e do CI C/MF nº 327.858.528-34. 

ENCERRAMENTO: ApÓs e reunião foi l avrada a presente ata 
que lide e aprovada foi assinada por todos os present e . 

Macapá , 24 de outubro de 1986 

OLAVO EGYOIU MONTEIRO DE CARVALHO 
Presidente 

ANTENDR FIRMINO SI LVA JÚNIOR 
Sec.retário 

Junte Comercial do Ter, Fed. do Amapá 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, que a pr i meira via dest e documento por des
pacho do Presidente da JUCAP , nesta date , foi arquivada sot 
o nº 1827 

Macapá, 19 de fevereiro de 1987 . 

MARILIA COSTA UMA CAVALCANTI 
Secr etária Geral -JUCAP 

MINIST~RIO DAS MINAS E ENERGIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL 

APROVADO nos t ermos do a rt. 97 do Decreto nº 62 .934 de 
02-7-68, tendo em vista a constante no processo nº ONPM 
921159180 

Em, 12 / 02 I 87 

JOSÉ BRAZ DE LUCCA 
Chefe de ·seç.ão de Empresas 

de Mineração 

MINERAÇÃO NOVO ASTRO SIA . 
C.G.CIMF N!! 43 .862 . 74710001-61 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA 
NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de dezembro de 
1986, às 15:00 horas, na sede social, na Av . Fab, 380, na 
cidade de Macapá, capital do TerritÓrio Federal do Amapá. 

PRESENÇA: Compareceram t odos os senhores membros da Di 
r etoria . 

CO~f'OSIÇÃO DA ~ESA : Presidente O Sr. ANTENOR ·FIRMINO 
SILVA JÚNIOR e Secretário o Sr. SATOCHI KOZONOE . 

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada a abertura de uma filial d~ 
Companhia , na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Rio Branco , n!! 181 - 32!! andar {part e) , pa 
ra a qual foi destacado um capital de Cz$ 20 .000 ,00 (Vint; 
mil cruzados) . Todas as deliber9çÕes foram tomadas por un~ 
nimidade de votos. 

ENCERRAMENTO: ApÓs a reuniao f oi lavrada a presente ata 
que lida e aprovada Foi assinada por todos os presentes. 

Macapá, 19 de dezembro de 1986 

ANTENOR FIRMINO SILVA JUNIOR 
Presidente 

SATOCHI KDZONOE 
Secretário 

Junta Comeryial do Ter . Fed . do Amapá 

CERTIDÃO 
CERTIFICO , que a primeira via deste documento por des

pacho do Presidente da JUCAP , nesta data , Foi arquivada sob 
o n2 1830 

Macapá , 24 de feverei ro de 1987 

MARILIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária Gsral-JUCAP 

MINISTÉR IO DAS MINAS E ENERGIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL 

APROV AOD nos termos do art . 97 do Decreto nº 62 . 934 .de 
02-7-68, tendo em vista a constante no processo nº DNPM 
921159180 

Em, 12 I 02 I 87 

JOSÉ BRAZ DE LUCCA 
Chefe da SeÇão de Empresas 

de Miner ação 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO T.F. DO AMAPÁ 
CGC : 05 695 283/0001- 57 

EDITAL DE CONVOCAÇI\0 

A Diretoria do Sindicato dos Contabil istas do T. F. do 
Amapá , coqyoca t odos os associados quites com suas obriga
çõco oindicais, a participarem de Ullld rt!urüão de Assembléia 
Gera~ Extrqo~inária , a·real izar- se dia 10-03-87 às 19:00 
hs , em, primeira convocação e às 20:00 horas em segunda con 
vocação , com o n!! de sÓcios presentes , na sede provisÓri; 
do sindicato , si t o Av: Mendonça Junior nº 268 - Cent ro , pa 
ra del i berarem a seguinte ordem do di a: -

01 - Leitura e aprovação da ata da Assembléi a anterior 

.02 - Estudos da nova " tabela de honorários mÍnimos pa
ra o exercÍcio de 1987 ; 

03 - Aumento da mensal idade; 

04- Assuntos Gerais de in teresse da classe. 
Macapá, ~3 de fevereiro de 1987. 

YIALTER GOMES COELHO 
Presi dente 


	

