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DECRETO at° 45.082 -- DE 22 DE
DE2EmmEo DE 1958 ATOS DO PODER EXECUTIVO

Çonceele prorrogação do prazo da va-
lidade de carta-patente do Banco
do Rio Grande do Sul S. A..

O Presidente da República, usando
dcas atribuições que lhe confere o ar-
tia() 87, n° I, da Constituiçã.o e de
acôrdo com o Decreto n.o 14.726, de

cle março de 1921, decreta:
Art. Fica prorrogado, por mais

alas anus, a partir de 28 de agasto
au 1958, o prazo de validade da carta
saatise n.° 1.262, do Banco do Rio
Grande do Sul S. As, com sede em

ti) Alegre (R. S.).
Art, 2.0 O presen te decreto entra

em viaor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con-
tra:1o.

Rio cie Janeiro, em 22 de de-
zembro de 1958; 137.° da Indepen-
danem e 70.° da República.

Justa:Luro Kinsirscnaacs
Lucas Lopes.

(N.° 37.00 - 27-12-58 - Cr$ 102,00)
n••n••••••

Aprova alterações introduzidas nos

Estatutos inclusive aumento do ca-
pita/ suciai da Companhia de Se-
guros 'Contercia/ do Pará".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ccnfere o ar-
tigo 87. inciso 1. da Conetituição, e
nos; tarmos do Decreto-lei n. ,
de 7 de março de 1940, decreta.:

Art. 1.° Ficam aprestadas as alte-
rações introduzidas nos laatolutos, in-
clusive aumento do capital social de
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cru-
zeiros) para Cr$ 6.000.000,00 (seis mi-
Mace de cruzeircs), da Companhia de
Seguros "Comercial do Pará", com
sede em Belém. Estado do Pará, au-
tevizada a funcionar pelo Decreto nú-
mero 8.433, de 18 de fevereiro de
1882, conforme deliberação das As-
sembléias Gerais Extraordinárias rea-
lizadas em 14 de maio e 1 2 de aOsita
do corrente ano.

Art. 2.0 A Sociedade continuará
integralmente sujeita Sas leis , e regu-
lamentes vigentes. ou que venham a
vigorar, sabre o objeto da autorização
• ette alude aquêle Decreto.

Rio de Janeiro. 6 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.

JuscELTNo Kuarescmat

Fernando Neibrega

PROJETO DE REFORMA, EM PAR-
TE, DOS ESTATUTOS E AUMEN-
TO DO CAPITAL DA COMPA-
NRia DE SEGUROS "COMER-
CIAL DO PARA"

Ari. 6," O Capital Social, que é
peseecitemente de três milhões de cru-
seiras (Cr$ 3.000.000.00), dividido em
quinze mil (15.000) acões comuns, no-
minativas, inaegrçaiza.das, de duzentos
cruzeires (Cr$ 200,00) cada uma, 'aos- .
ha a ser de aels milhões de crua:Aros;
(Cr$ (L000.000,00), com a emisaão de!
mais quinze mil (15.000) aÇaas co-
muna. nominativas, dc duzentos cru-;
zelros (Cr$ 200.00), com os mesmos'
direitas das ações atuais.

§ 1." Preporcionalmente, os atida-
re.s das atuais ações terão preferian.
eia, cotia rme a lei. para a subscriçâo
do Aumento cio Capital.

§ 2.° As ações wetantes ou lispo-
níveas caberão, relativamente, à,quelsis'

--
(*) Republicado por ter eido publi-

cado no D iário Oficial de 18-11-58 sem
os documentes cempaimentans.

que houverem exercido a proferén-
eia.

§ 3.° A ernissao 9a fará ao par,
sendo de cinqüenta por cetno e en-
trada inicial; oe outros cinqüenta por
cento, logo após o pronunciamento
da autoridade competente.

§ 4.° Será cobrada, para daapesas,
uma percentagem de cinco por cento
(5%) sabre o valor de nada ação,

§ 5.° A subecrição esra anunciada
pela imprenea e marcará, para o seu
encerramento no prazo de quarenta
e cinco (45) dias.

Art. 25. Elimine-se. Pois, em so-
ciedade de capitais, não prevalece,
para o exercício da Diretoria, a in-
compatibilidade entre parentes. Tan-
to assim que a lei reguladora -das
sociedades por ações, art. 26, proíbe
apenas que sejam eleitos, para o Con-
selho Fiscal, os parentes dos direto-
ree (Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1940).

Aos quatorze dias do mês de inalo
cie mil novecentas e cinqüenta e oi-
to, presentes, às quinze lacras, no pré-
dio em que funciona esta Sociedade,
a Rua Concelheiro João Alfredo, mi-
meis) 54, la andar, trinta e três acio-
nistas, repreeentando oito mil duzen-
tas e quarenta e oito ações, declarou
o Presidente da As.sembleia, Geral,
doutor Edgar da Gama Chermont,
que, de acardo cora o edital publi-
cado pela imprensa era esta a ter-
ceira convocação; tendo sido os acio-
nistas avisadas, nessa publicação, que
a sessão teria lugar cem qualquer nú-
mero. Instalada a Assembléia, toma-
ram assento à Mesa, além do Presa
cante, os senhores Med Parry e dou-
tor Laias Olimpio Corraa de ,Araujo,
primeiro e segundo secretários, res-
pectivamente. Paseando-se à ,,,rdfoi
do dia, foi lido o avise de convoca-
ção. concebido nos seguintes tarmes:
Compachia de Seguros "Comercial do
Pará". Assembléia Geral Extraordi-
nária. Terceira G: nvocação Não se
tendo realizado, por falta de número,
a reunião convocada para hoje, Con-
vidamos os acionistas a reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, no
dia 14 de maio de 1958, às quinze
horas, na sede da Companhia, à Rua
Caciaaheiro João Alfredo, n." 54. 1.°

; andar. e que terá por fim deliberar
I sabre: a) Reforma dos Estatutos; b)
I, Aumento do Capital Social, Sendo CS-
ta a terceira convocação, a Assem-
bléia se instalará com qualquer nú-
mero. Belém, 6 de maio de 1958. Os

i Diretores: Oscar Faciola, Rafael Fer-.
7', a-tides de Olivei ra Gomes e Jorge
Marcial de Pcnte3 Leite. A seguir,

'pede a palavra o diretor. dr. Cs-

car Faie.ola, que, em nome cia dire-
toria, alarei:anta esta exposição: Ex-
Posieão da Diretoria - Senhores
Acionistas, Uni - Para corresponder
à maior amplitude das operaçõea so-
ciais, é conveniente elevar o Capital
desta antiga Seguradora. constituída
em 1.882. Sendo, presentemente, de
três milhões de cruzeiros 	
(Cr$ 3.000.000.00) o nosso Capital, in-
begnalizado, vimos propor sua dupli-
cação, ou seja o aumenta de três; mit-
Ihóes de cruzeiros (Cr$ 3.003.000,00),
em dinheiro. Matfiante a erniss'ão de
quinze mil (15.000) ações comuns, no-
minativas, do valor nominal de du-
zentos cruzeiros (Cr$ 200.00) • cada,
em suma, dá talesma espécie e com os
mesmos direitos das ações atuais.
Será de cinqüenta 'por cento (55%)
a entrada inicial; os outros cinqüenta
por cento (50 ta); ano 'apars pronuncia-
mento da competente autoridade. Se
bem 'que, dealla alguns anos, os tí-
tulos primitivos se acham cotados
matas acima de sen valor nominal, a
emissão é feita ao par, faca à prefe-
rência atras-cala aos acicnistas, • de
acôrdo com as normas legais em vi-
gor. Apenas ema cobrada a tiercena
tagem de cinco por cento (5%) por
ação, para -cobrir despesas, acorrer
aos emerges legais do processo res-
•ectivo e assegurar a entrada com-
pleta, de três milhCes de cruzei reis
(C . . „ co-
fres sociais e Conta Capital. Dois -
Quanto aos iastatutoe parece-nos de
bom aviso a supressão do art. 25
cujo conteúdo nau se vê consignado
nas sociedades seguradoras, cria geral.
Contém, finalmente, o projeto peque-
na emenda ao Artigo 30 (vencimentos
da administração). Três' - Ouvido
o Conselho Fiscal, mandes-Mu-6e fa-
vorável às duas •medidas: Aumento
do Capital e Relarma dos Estatutos,
nos pontos indicados, A Assembléia
cabe resolver. Belém, 16 de abril de
1958. Os Divetaires: (a) Oscar Facio-
la, Rafael Fernandes de Oliveira Go-
mes e Jorge Marcial de Pontes Leite.
Ainda com a palavra .o diretor dou-
tor Oscar Faciola apresenta o se-
guinte: Projeto de Reforma, em Par-
te, dos Estatutos e Aumento do Ca-
pital da Companhia de Seguros "Co-
mercial do Pará". Art. 6." O Capi-
tal Social, que é preamtemente de
três milhões de cruzeiros 	
((Cr$ 3.000.000.00), dividido em quin-
ze mil (15.000) ações comuna, nomi-
nativas, in remi za d as. de duzentos
cruzeiros (Cr$ 200,00) cada uma, pas-
sa a ser de seis milhões de cruzeiros
(Cr$ 6.000.000.00. com a emissão
mais quinze mil (15 . 000) ações co

-muns, nominativas, de duzentos cru-
zeiros (Cr$ 200,00), com os mesmos
direitos das ações atuais. Parágrafo
1.0 - Proporcionalmente, os titulares
das atuais ações terão preferència,
ce,,r1V.ren-e a lei, para a sulasceição do
Aumento do Capital. Parágrafo 2.° -
As ações restantes ou dieponíveis ca-
berão, relativamente, à.quele.s que hou-
varem exercido a preferência. Pe.
rágrafo 3." - A emissão se fará ao
par. sendo de cinqüenta por cento
(50%) a entrada inicial: ao outros
cinqüenta por cento. lego c ada o pra-
nunciantento da autoridade compe-
tente. Parágrafo 4." - Será cobrada,
para despesas, uma percentagem de
cinca por cento (5%) e,3bre o odor de
cada ação. Parágrafo 5. 0 - A subs-
crição será anunciada, pela imprensa
e marcará, para n seu encerramento,
e prazo de quarenta e cinco (45) dias.

'Art. 25 - Rliminesse. Pois. em so-
ciedade de capitais, não wevalece,
para, o exercício da Disetorla, a In-
compatibilidade entre parentes. ''cin-
to assim que a lei reguladora dos
scciedades per ações, Art. 26. proíbe
apenas mie sejam eleitos. para o Con-
selho Fiscal. os permi tas doa dilato-
roa (Decreto-lei a.. 2.627, de 26 de

setembro de 1940). Art. 30 - Subotia
tuaan pelo seguinte: Cada Direler
vencerá anualmente oitenta e qatit....a
mil cruzeiros (Cr$ 84.000,00 e moia
a gratificação sabre 06 11101'03 liquici,n
a que as refere o artigo 39. alínea e.
Ou seja: Acréscimo de dois mil cru-
zeiros aos vencimentos mensais, da
cada Diretor o que é razoável, e cai:
nos resultados financeiras clatidos pela
0:mpanhia noa últimos períodos
(1934-1957). Eis, a nosso ver, os pen-
tes a refundir. Belém, 16 de abril
de 1958. Os Dilatares: Oscar Fariola,
Rafael Fernandes de ()lixeira Gomai
e Jorge Marcial de Pontes Leite . .w)1
lido, pelo senhor doutor Rodrigo Lera
de Azevedo, o seguinte parecer: Pe.
tecer do Conselho Senha-eu;
Acionistas: Reunidos, examinamce
proposta sabre Aumento do Capital.
Social, de ires milhões de crilzeiroa
(Cr$ 3.090.000,00) para seis ruithaiia
de cruzeiros (Cr$ 6.000.000,00), me-
diante a endssão de quinze mil 	
(15.000) ações, sob a mesma rispaaa
e com cs mesmos direitos dez atuais.
Também nos foi presente a suais-taco
para Reforma Estatutária (calceta-
mento do art. 25 e alteração (lo ar-
tigo 301. Tais providências, ora su-
jeitas pela Diretoria ao nosso pareaa,
estão de acdrdo can a Lei e a.tendela
aos interassas desta Sociedade. Be-
tem, 16 de abril de 1958. Rodrigo Lava
de Azevedo. Benfaniin Dorfii no uns
Brandão e Antonio Alves Afonso Ra-
mos Junior, Finda a leitura. o 'Pre-
sidente pai) em discussão o referido
Projeto de Reforma Fastatutáriaa Ata.
mento de Capital, de t rês millaass cio
cruzeiros, mediante a emissão da
quinze mil ações comuns. nonatiasi.
vas de duzentos cruzeiros
(Cr$ 200,00). Manifastaram-se sarem
acionistas, todos de D.C451,d0 00rli
projeto da diretoria, o qual, submea.
do a seguir à votação, foi aprovado
por todas os acionistas presentes.
Disse o Presidente que, encerrada a
subscrição, nova Assembléia devia ser
convocada para tomar ccehecinvento
dos atos e formalidades praticado
para o aumento do capital. Decai' u,
ainda, o Presidente manadas por in.
beiro, .%n  qualquer alteração inta-
tas, portanto, tôdas as outras limo-
sições e cláusulas doa Estatutos era
vigor. Preenchido assim o objetivo
da Assembléia, foram suspensos os
trabalhos durante o tempo :iate-estiai°
h lavratura da Ata. Reaberta a. 54 ,F-
suo e esta lida (les presentes, achada
conforme e unanimemente aproa-ata.
Belém. 14 de maio de 1958. e34)
gar Chermont	 Aled Parry - Loris
0/impio Corrêa de Araujo Oscar
Faciais - Rafael Feriram/as de, Oli-
venra Gomes - Edgard de Atincida
Faciola - Mariana Ferreira Gomes
- Cecilia Ferreira Gomes Parry
Stella Teixeira Coélho - Jorge Mar-
cial de Poetes Leite - Salviano Ra-
mos Barreto Roberto Farid Elzas
Wassou - Alberto Corrêa Ralha -
Adelerme de Freitas Cavalcantc
lnalt de Almeida Faciais - Siiver,o
Ferreira Lopes - Rabitunda a'anti-
diana de Oliveira GOnleS Valentiin
Octavio Augusto de Bastos Melro -
Marina Midosi Cherniont R01 f ,' -
Miguel Machado da Rocha e Sons
- Waldemar Ferreira D'Oliveirri Lo.
nes - Francisco Maria D'Oliveirs
Leite - Laura Coelho de Sou7a -
Maria Nazareih de Oliveira C'oiint0
de Sousa - Cenem Palmeira Borges
da Costa - Rodrigo fura de Azeveda
- Silvio Augusto de Bastos Meira -
Benjamin Dominavas Bramido - Os-
.-ar Moreira da Silva -- 7a 1ra Ce,;gr
S'antos Passarinho - Lygia r.'esar
Santos P1ssarinh0 de Paiva Meanei
- Aureza Ceia-ir Santos PassariaTio.

Observoctio: Lançada rio livro pra-
'crio de Atas. falhas 19-23.

Belém. 21 de agasto de 1t158.
Oscar Facio/a.	 Rafas? Fernavain

.de Oliveira GonicS.

Art. 30. Substitua-se pelo (=seguin-
te: - CADA DIRETOR VENCERA
ANU•LME'NTE OITENTA E QUA

DECRETO Na' 	
-

44.776 - DE 6 DE TRO MIL CRUZEIROS 	
acaraeasao DE 1958 (Cr$ 84.000.00) E MAIS A GRATI-

FICAÇÃO SÔBRE OS LUCROS LÍ-
QUIDOS A QUE SE REI,Eit-tE O AR-
TIGO 39, ALÍNEA "E". Ou seja:
Acréscimo de dois mil cruzeirOs aos
vencimentos mensais, de cada Dire-
tor o que é razoável, e cabe nos re-
sultados financeiros 	 obtidos pela
Companhia nos althnos periociaa
(1954-1957).

Eis, a nexo ver, (s pontos a re-
fundir.

Belém, 16 de abril de 1958. - Os
Diretóres: Oscar Faciola. - Rafael
Fernandes de Oliveira Gomes, - Jor-
i/e Marcial de Pontes Leite.

Ata da sessão extraordinária de As-
sembléia Geral dos Acionistas da
Companhia de Seguros ,comercial
do Pará", realizada em 14 de incio
de 1958.

•


