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Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCELLOS 

Vice-Governador do Estado do Amapá 
Chefe da Casa Civil 	 Chefe da Casa Militar 	 RONALDO PINHEIRO BORGES 

RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 	 Mal. PM JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO 

Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO LIMA 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
HILDEBERTO CARNEIRO DA CRUZ 

ATOS DO PODER 

EXECUTIVO 

DECRETO N9  0056 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXV da Constituição do Estado do Ama-
pá, e tendo em vista o teor do Ofício n 9  007/92-BA-
NAP, 

RESOLVE: 

Designar JOSÉ DIAS FAÇANHA, Diretor,Presi-
dente do Banco do Estado do Amapá S.A.-BANAP, 
para viajar da sede de suas atribuições - Macapá. 
AP, até a cidade de Manaus-AM, para participar da 
Assembléia Geral da ASBACE e reunião anual de 
Presidentes dos Bancos Estaduais, no período de 22 à 
25 de janeiro do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N°  0057 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXV da Constituição do Estado do Ama-
pá, e tendo em vista o teor do Ofício n 9  0016/92- 
CEICT, 

RESOLVE: 

Designar ROBERVAL SOUSA DE AZEVEDO 
PICANÇO, Coordenador da Coordenadoria Estadual 
de Indústria, Comércio e Turismo, para viajar da se-
de de suas atribuições - Macapá-AP, até a cidade de 
Manaus-AM, objetivando manter contato junto a SU-
FRAMA, buscando subsídios para a regulamentação 
da área de Livre Comércio no Estado do Amapá, no 
período de 23 à 26 de janeiro do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N° 0058 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII, da Constituição do Estado do Ama-
pá, e tendo em vista o que consta do Processo n°  
28790.017558/91- S EA D, 

RESOLVE: 

Cancelar, a Portaria de pena de suspensão por 
15 (dias), do servidor OSVALDO SOUZA DE CAM-
POS, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Clas-
se "PRIMEIRA", Padrão I, do Quadro Permanente do 

SECRETARIADO 
Secretário de Estado da Administração 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado do Trabalho e da Cidadania 
MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

extinto Território Federal do Amapá, lotado na SE-
JUSP, na forma do Artigo 131, da Lei n 9  8.112, de 
1990. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N9  0059 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII, da Constituição do Estado do Ama-
pá, e o contido nos Artigos 4 9  e 50  do Regimento In-
terno, aprovado pelo Decreto (N) n 9  0281, de 
18.12.91, e termos do Ofício n 9  003-s/2, 

RESOLVE: 

Nomear JOSÉ LUIZ FREITAS, Ten. Cel. Art., 
Comandante do 3 9  CFAP/39  BEF, para Membro do 
Conselho Estadual de Trânsito do Amapá/CETRAN, 
como representante do Exército Brasileiro. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N9  0060 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Attigo 
119, Inciso XXV, da Constituição do Estado do Ama-
pá, e tendo em vista o teor do Ofício n 9  030/92-SEA-
GA, 

RESOLVE: 

Designar LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA, 
Secretário de Estado da Agricultura e do Abasteci-
mento, para viajar da sede de suas atribuições - Ma-
capá-AP, até a cidade de ltaituba-PA, a fim de tratar 
de assuntos sobre a aquisição de calcário em pedra, 
junto a Indústria Pará Minérios, no período de 22 à 25 
de janeiro do corrente ano. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO N9  0061 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII da Constituição do Estado do Ama-
pá, 

RESOLVE: 

Designar EVELINE JESUS PEREIRA RÉGIO, 
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, Código: 
CDS-1, pera responder pela Chefia da Representa- 
ção do Governo do Estado do Amapá em Belém-PA, 
até ulterior deliberação. 

Macapá-Ap,.em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretário de Estado da Agricuitura e do AL astecimento 
LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos 
EDILSON MACHADO DE BRITO 

Procurador Geral do Estado do Amapá 
ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 

Defensor Geral do Estudo 
LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 

DECRETO N9  0062 DE 22 DE JANEIRO DE 1992. 

O Governador do Estado do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
119, Inciso XXII da Constituição do Estado do Ama-
pá, e o contido nos Artigos 4 9  e 59  do Regimento, 
aprovado pelo Decreto (N) n 9  0281, de 18.12.91, e 
termos da Lista Triplica, 

RESOLVE: 

Nomear JOSÉ ERNESTO MOREIRA, para 
Membro do Conselho Estadual de Trânsito do Ama-
pá/CETRAN, como representante do órgão máximo 
do Transporte Rodoviário de Passageiros. 

Macapá-Ap, em 22 de janeiro de 1992. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Casa Militar 

PORTARIA Ng 004/92-CAMI. 

O Chefe da Casa Militar do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) ng 0291, de 18.12.91, 

RESOLVE: 

Designar o Cb PM JOSÉ LUIZ SOUZA BEZERRA, 
pertencente a Polícia Militar do Amapá, lotado e com 
exercício nesta Casa Militar, que se deslocará da sede 
de suas atividades em Macapá, até os Municípios de 
Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no pe-
ríodo de 2-2 à 31 de janeiro do corrente ano, a disposi-
ção da Comissão Operação Cólera. 

Casa Militar, em Macapá-,Ap, 22 de janeiro de 
1992. 

JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO - Maj PM 
Chefe da Casa Militar do GEA 

PORTARIA N2  005/92-CAMI. 

O Chefe da Casa Militar do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto (N) n 0291, de 18.12.91, 

RESOLVE: 	. 

Designar o Cb PM JOSÉ GE RIBAMAR COELHO 
PEREIRA, pertencente ao Quadro da Polícia Militar do 
Amapá, em substituição ao Sd PM WALDIR DA SILVA 
CASTRO, da função de confiança de Motorista, Código 
CDI-1, da Casa Militar do Governo do Estado do Ama-
pá, em virtude do referido Policial entrar em gozo de 

Secretário de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
RAIMUNDO BRITO DE ALMEIDA 
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férias regulamentares no período de 03.02 à 03.03.92. 

Casa Militar, era Macapá-Ap, 22 de janeiro de 
1992. 

JOÃO ESTOESSE MONTEIRO DE ARAÚJO - Maj PM 

• Chefe da Casa Militar do GEA 

Secretaria de Estado 
da Administração 

Departamento de 
Recursos Humanos 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N9  002/92-SEAD. 

O Presidente da Comissão do Trabalho incumbida 
de proceder o Concurso Público, usando de suas atri-
buições legais e de acordo com o Decreto (P) ri 2  0030 
de 08 de janeiro de 1992, publicado no Diário Oficial 
dó Estado de número 0256 de 09.01.91, torna público 
que estarão abertas na cidade de Macapá-Ap, e nas sedes dos 
Municípios dr, LARANJAL DO JARI, MAZAGÃO, FER-
REIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, AMAPÁ, CAL-
NENE e OIAPOQUE; as inscrições para o Concurso 
Público destinado ao provimento dos cargos do Qua-
dro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá 
para o Grupo Magistério e outras Categorias Fundo-
nais. 

GRUPO MAGISTÉRIO 

01 - Professor Classe "A" 

02 - Professor Ciasse "R" 

03 - :Professor Classe "C" 

04 - Especialista de Educaço, 

Classe "C" ou "8" 

a) OrientacÃo Educacional 

b) Supervisão Escolar 

GRUPO ADMINISTRATIVO 

SUEGI-WPC -- NÍVEL SUPERIOR - 

01 - Psiclogo 

C2 - Bibliotecário 

SUBGRUPO - NÍVEL MÉDIO - 

01 - Instrutor Musical, 

a) Piano 

b) Sax 

c) Flauta Doce 

d) Flauta Transversa 

e) Trompete  

f) Acordeon 
g) Canto Coral 
h) Percepção 
L) Violão 

02 - Instrutor de Artes,  

a) Artes PlÁsticas 
b) Desenho Artístico 
c) Escultor 

II - DAS INSCRIÇOES 
2.1. Período: 27/01 a 07/12/92 
2.2. Horário: 08:30 às 17:00 horas 
2.3. Local: Centro de Convenções João Batista 

de Azevedo Picanço - Av. FAB, 0086 - Centro Admi-
nistrativo e nas Delegacias Regionais de Educação, da 
SEECE, nos seguintes Municípios: LARANJAL DO JARI, 
MAZAGÃO, FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, 
AMAPÁ, CALÇOENE e DIAPOQUE. 

2.4. Condições: 

2.4.1. Para o Magistério de 1 9. e 2 2  Graus: 

a) Professor Classe "A" - os portadores de habi-
litação específica do Magistério, obtida em Curso de 
Formação de professores a'nível de 2 2  Grau efou do-
cumento equivalente. (anexo I). 

b) Professor Classe "3" - os portadores de ha-
bilitação específica, obtida em Licenciatura Curta para 
o 1 9  Grau ou habilitação legal equivalente e o registro 
no MEC. (Anexo II). 

c) Professor Classe "C" - os portadores de ha-
bilitação específica obtida em Licenciatura Plena ou 
habilitação legal eqUivalente c o registro no MEC. (A-
nexo III). 

2.4.2, Para Especialista em Educação (Anexo IV) 
- os portadores de habilitação específica de Grau Su-
perior, obtida em Curso de Graduação correspondente 
à Licenciatura Plena" ou de Curta duração e o registro 
no MEC, nas seguintes'areas. 

I - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
II - SUPERVISÃO ESCOLAR 

2.4.3. Para as categorias .  do Subgrupo - Nível 
Superior - os portadores de habilitação especifica ob-
tida em Curso de Bacharel em Biblioteconomia e Ba-
Charel em Psicologia e o registro no órgão fiscalizador. 
(Anexo V). 

2.4.4. Para as categorias do Subgrupo - Nível 
Médio; instrutor Musical e Instrutor de Artes. (Anexo 
VI) - os portadores de escolaridade a nível de 2 2  Grau. 

2.5. No ato da inscrição o candidato deverá: 

a) Preencher, no local de inscrição, o formulário 
para re.colhinento da taxa no valor de: 

- Para Professor Classe "A", Classe "B" e Cate-
gorias do Subgrupo Nível Módio - Cr$ 10.000,00. 

- Para Professor Classe "C", Especialista em 
Educação e categorias do Subgrupo Nível Superior - 
Cr$ 15.000,00. 

3) Efetuar o recolhimento da taxa de inscrição no 
Banco Econômico S/A, Conta ng 02602600/7, Agência 
447, conforme valor discriminado no item anterior. 

c) Retornar ao local de inscrição apresentando 
documento Oficial de Identidade, bem como a taxa de 
recolhimento a fim de complementar a inscrição. 

d) Optar por uma única categoria funcional. 

e) No ato da inscrição o candidato fará opção por 
um Município, de acordo com o número de vagas exis-
tentes. 

f) O candidato, no alo da inscrição, fará opção 
pelo Município onde prestará as provas, a qual não 
será mudada em hipótese alguma. 

g) Assinar a Ficha de Inscrição, a qual lhe será 
entregue para apresentação no dia da realização da 
prova. 

• 2.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de 
inscrição o candidato deverá certificar-se de que pre-
enche todos os requisitos exigidos para participação 
no Processo Seletivo. A taxa uma vez paga, não será 
restituída em hipótese alguma. 

2.7. Não será aceita inscrição condicional, fa-
cultar-se-á entretanto, inscrição por Procuração, que 
poderá ser feita através de instrumento particular ou 
público, sem necessidade de reconhecimento de firma, 
devendo nesse caso, o Procurador apresentar, ainda, 
cópia xerográfica da identidade do candidato. 

2.8. Cumprindo os requisitos e condições men-
cionadas nos itens anteriores o candidato receberá o 
Cartão de Inscrição e o Programa correspondente a 
categoria. 

3.1. Para assegurar sua particioação no Concurso 
o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, respeita-
das as exigências fixadas em Lei. 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

c) Estar quite com a justiça eleitoral, para ambos 
os sexos, e estar em dia com .6 serviço militar para o 
sexo masculino. 

d) Possuir o comprovante de escolaridade exigi-
do no item 2.4., expedido na forma da Lei e devida-
mente registrado no órgão fiscalizador do exercício da 
profissão, a ser comprovado no dia da admissão. 

3.2. As inscrições dos candidatos ao Grupo Ma-
gistério que concluíram cursos ministrados pelo Nú-
cleo de Educação da UFPA., en Macapá, e cue ainda 
não tiveram seus cursos reconhecidos pelo Ministério 
da Educação obedecerão os seguintes procedimentos: 

a) O candidato deverá apresentar os originais do 
Diploma e do Histórico Escolar elou documentos equi-
valentes à Comissão da Delegacia do MEC/AP, insti-
tuída pela Portaria n 2  09192-DEMEC/AP, instalada no 
Centro de Convenções "João Balista de Azevedo Pi-
canço". 

b) Serão analisados pela Comissão as disciplinas 
e as especialidades que o curso concluído o habilita, 
sendo expedida respectiva Declaração, que permane-
cerá com a Comissão do Concurso. 

III - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 
, 	CONCURSO 

e 'eY'ax 

PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 
Diretor 

JECONIAS ALVES 'DE ARAÚJO 
Chefe da Divisão Industrial 

RUTH ENEIDA N. ANAICE DA SILVA 
Chefe da Divisão Administrativa 

TELMA Mg CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Sede: Rua Cándido Mendes, 458 - Centro 
Fone: (096) 222-5364 - (0961 223-3444 
Ramais: 176- 177 - 178 
Fax: (096) 222-4321 
Telex: 96 - 2361 
Cep 58.900 - Macapá-AP  

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

- Assinatura Trimestral/Macapá  	Cr$ 29.200,00 
- Assinatura Trimestral/Outros Estados e 

Municípios 	  Cr$ 43.890,00 

PREÇOS DOS GABARITOS OU LAUDA PADRÃO 

- Modelo 	  Cr$ 25,00 
- Modelo II 	  Cr$ 50,00 
- Modelo ll 	  Cr$ 100,00 

REMESSA DE MATÉRIA 

As matérias a serem publicadas no Diário Oficial 
somente serão aceitas se apresentarias nas laudas pa- 
drão do 010 (Modelo I, II e Illí, encaminhadas através 
de Ofício ou Memorando 

4 . 

1 01 

PREÇO DE VENDAS AVULSAS 

Preço Exemplar 	  Cr$ 450,00 
Exemplar atrasado 	  CrS 500,00 

PREÇO DE PUBLICAÇÕES 

Publicações cen;imetro por coluna 	Cr$ 	6.000,00 
Preço por página 	  Cr$ 900.000,00 
Proclama de Casamento 	  Cr$ 15.000,00 

O DIO reserva-se o direito de recusar a publica-
ção de matérias apresentadas em desacordo com suas 
normas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: das 07:30 às 13:30 horas 
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c) Ceso- o candidato seja mprova 

do e nomeado nessas condições, terá o prazo máximo de 90 (no 

ventá) dias após o reconhecimento do cura° pelo Ministório da 

Educação para apresentar, junto ao órgão competente da Secreta 
ria de Estado da Administração, o Registro do MEC, sob pena de 
ser exonerado. 

3.3. Anular-sé:-ão, sumariamente, a ins 

crio e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não 

comprovar que no atp da inscrição.. atendeu a todos os requisi 

tos exigidos no presente Edital. 

IV - DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. A Constituição e modalidade das pro 
vas, assim como os conteúdos programáticos, valor e condição de 

aprovação constam das instruções específicas,expediente tambem 

regulador do Concurso e que passam_a ser parte integrante des 
te Ed'ital. 

4.2. Participarão na elaboração da pro 

va escrita uma Banca composta de dois examinadores para 	cade 
disciplina. O primeiro elaborará as questões e o gabarito 	de 
correçao, o segundo verificará a consistência de todas os quesi 

tos, assim como a pertinência com o programa. 

4.3. O Candidato a qualquer 	categoria 
funcional constante do presente Edital será submetido a proces 

so seletivo, 'de caráter eliminatório e classificatório, cujas 
provas constarão de: 

a) Para Professor "A" provas de: 

- Português 

- Procedimentos Pedagógicos 

b) Para Professor "B", "C" e 	Espe 
aialistas de Educação provas de: 

cedimentos Pedagógicos. 

- Português 

- Conhecimentos Específicos e Pro 

e) 	''.. 	Para 	bgrupo Dível Superior pra 
vas de: 

- Portugues 

- Conhecimentos Específicos 

d) Para Subgrupc Nível Medio provas 
de: 

- Portugues 

- Prática 

- Conhecimentos Teóricos 

4.4. As provas terão es sepuintes 	valo 
res: 

a) Português 	 40 pontes 
b) Procedimentos Pedagóriens 60 pontos 
c) Conhecimentos Espec!t• :coa e Pro 

cedimentos Pedagogicos 	60 pontos 
d) Conhecimentos Específicos 60 pontos 
e) Prática 	 30 pontos 
f) Conhecimentos Teóricos 	30 pontos 

4.5. C candidato que não obtiver o mini 

mo de 50% dos pontos em qualquer das provas, ficará eiiminado 

automaticamente do processo seletivo. 

V - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. A realização das provas do Concurso, 
mencionado neste Edital terão suas Sa7.as, horários e locais opo'r 
tánamente divulgados atraves de Edital, publicadn no Diário Ofi 
cial do Estado e outros mios de comunicação. 

5.2. O candidato deverá comparecer ao , lo 
cal estabelecido para a realização das provas com anteceancia 

de 30 (trinta) minutos do horário previsto para n início das 

mesmas, munido necessariamente de comprovanoe da inscrição, 

documento de identificação e caneta esferográfica ( tinta azul 
ou preta) r  

5.3. As respostas serão transferidas do 

caderno de provas para o Cartão Respostas, onde constará apenas 

a nUmero da inscrição do candidato.rala categoria funcional e o 
Município para oual concorre. 

5.4. Será considerada nula a questão que 
no Cartão Respostas 	contiver duplicidade, 	emenda e/cu rasura, 
bem como qualquer tipo de sinal que possa identificar o 	candi 
dato,ealem dos exigidos no Item anterior. 

5.5. Não haverá, sob pretexto algum, se 
gunda chamada para qualquer prova do Concurso. 

5.6. Será excluído do Concurso 	PUblico 
o candidato que: 

a) Durante a realização da prova for 

3urpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoas eg 

tranhas, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma.. 

h) Utilizar-se de livros.. impressos 

ou maquina calculadora. 

c) Fizer em qualquer documento decla 

ração falsa ou inexata. 

d) Retirar-se do recinto. sem auto 

rização, durante a realização das provas. 

e) For descortes com os coordenado 

res do Concurso, executores e seus auxiliares ou qualquer auto 

ridade presente. 

VI - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1. O resultado das provas dos candida 

tos será publicado no Diário Oficial do Estado, podendo ainda, 

a critério da Comissao encarregada pelo Concurso, serem utiliza - 
dos outros meias para divulgação, inclublve o uso do termo 	de 

ciência em data, horário e local previamente informado ao candi 

dato. 

6.2. Não será - concedido pedido de 	revi 

são de provas. Os eventuais recur sos sobre recontagem de pontos 

serão, interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 

a divulgação do resultado. 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESUL 

TADOS 

7.1. A classificação final do Concurso, 

distinta e específica por Município, será publicada no Diário 

Oficial de Amapá, na ordem decrescente do somatório dos pontos 

obtidas pelo candidato nas provas conforme c !_tem 4.4. 

7.2. Em caso de igualdade no total de pon 

Los w;ra fins de classificação, terá preferencia sucessivamente, 

n rowtidaeo que: 

a) Obtiver maior numero de 	pontos 

na prova de Procedimeneos Pedagógicos, Conhecimentos 	Especifi 

'os e Procedimentos Pedagógicos para as categorias do Grupo Ma 

gistêrio; Conhecimentos Específicos, para as categorias do Sub 

grupo Nível Superior e na prava prática e Conhecimentos TeOri 

cos, para as categorias do Subgrupo Nível Medio, 

h) For mais idoso; e 

c) For casado. 

9.3. Para o Município de Macapá os 300 

(srezentos) primeiros candidatos classificados para a categoria 

de professor Classe "A", serão nomeados preferencialmente, 	na 

zoila urbaua. is demais segundo a ordem classificatória, ate 	o 

limite do total das vagas existentes terão suas nomeaçes 	ate 

tuadas na zona :'ura.., a criterio da Adminiseração, com 	prazo 

r10 inferior a 2 (dois) anos de efetivo exercírio para solicita 

ção de transferência ou remoção daquela localidade para c. qual 

fera designada, case haja vaga, garantida g imediala substieui 

aao do profissional OU por pérmuta. 

7.z. Para o Município de Macapá os 	pri 

metros candidatos classificados para as categorias de protegi' 

sor "n" e "C" serãe nomeadas preferencialmente, aa zona urbana,, 

Os denais, segundo a ordem classificatória at4 o lmite do ta 

tal das vapas existentes terão suas nomeaçSes efetuadas na zona 

rural, a critêrio da Administração, c, ccm prazo não inferior 

a e (dnis) anos. do afetiva exercício para solicitação de trans 

Uatoeia eu ramoção daquala localidade para o qual fora designa 

do, caso haja vaga, garantida a imediata substituição do prof1s 

sional ou por permuta. 

7.5. Para os demais Municípios os candi 

datas classificados para as categorias de Professor "A", "B" e 
1 	, 

"C", serão nomeados segundo a ordem classificatoria, ate o limi 

te do total de vagas existentes, a criterio da Administraçao. 

7.6. Para Macapá os 15 (quinze) 	primei 

ros candidatos classificados para a categoria de 	Especialista 

de EducaçãO em Supervisão Escolar e os (oito) primeiros 	em 

Orientação Educacional, serão nomeados preferencialmente, 	na 

zona urbana do Município. Os demais segundo a ordem classifica 

toria ate o limite do total das vagas existentes terão suas no 

meaçóes efetuadas na Zona Rural, a ci-itério: da Administração, e 

com um prazo não inferior a 02 (dois) anos de efetivo exercício 

para solicitação de transferencia ou remoção daquela localida 

de para o qual foi nomeado, caso haja vaga; garantida a imedia 

ta' substituição do profissional por permuta. 

VIII - DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

8.1. O prazo de validade do Concurso PCi 

blico será de 01 (um) ano, prorrogável, por igual período. 

IX - DAS DISPOSIOES GERAIS 

9.1. A classificação do Processo Seleti 



ANEXC VI 

JAHLIF.GUIPN1MT.1 

	 GRUPO ADMiNISERATIVO - SUBGRUPO NíVEL MÉDIO 

	i 

01 	e1 	te 	59 	 , MSTRUTOR Em: 	Esc. W LIMA 

01 	- 	Ce 	23 	 Piano 	 05 
01 	01 	Ci 	23 

Sax 	 02 
02 	01 	C1 	70 

Flauta Doce 	 03 
(.::. 	- 	-15 

F.Transversa 	02 
C' 	01 	01 	65 

01 	or 	• 	01 	22 
Trompete 	 02 

01. 	Ot 	01 	21 Acordeon 	 0.2 • 	- 
01 	05 - 	

- , Conto Corai 	 02 

_ 	_ 	- 	OS 	 Percepção 	 02 

01 , 	ai. 	01 	72- 	 VieGo 	 03 

01 	01 	01 	45 	 A.Plásti;a 	 - 

03 	91 	01 	32 	 Drs.Artistico 	 - 

- 	- 	- 	02 	 Escultor 	 _ 

mu1ICIPIO5 	. 	MACAPÁ ' 

DISCIFeJNAS 	zu 	ZR 
SANT 	MAZ. 	AMP. CALÇ. 01AP 

1.1. Lng.ForgUeSa 	34 	05 	08 	01 	Cl 	01 	- 	 05 
1.2. 	inglr...3 	In 	05 	02 	01 	01 	01 	01 
1.3. ed. Artistica 	10 	03 	03 	01 	01 	01 	01 
1.4. Ma-Amatica 	40 	06 	10 	04 	01 	01 	04 
1.5. Desenhn 	 07 	CS 	01 	- 	- 	- 	01 
1.r, Ci.::;neiRs 	AO 	05 	08 	01 	fil 	02 	05 
1.',. Ed. P/o Lar 	lo 	03 	O? 	01 	Cl 	O: 	1M 

T;c. 	Agricolae 	", 	(11 	:), . 	.- 	 01 	(:: 	te 
1.9. Art. Induátriaie 	02 	01 	- 	- 	01 	• 	- 	- 
1.10.ec.ennerciais 	03 	03 	02 	- 	- 	. 	- 	01 
1.11.Hist.O5Pe,EMC. 	30 	06 	10 	06 	01 	02 	20 
1.12.Geograria 	22 	03 	06 	01 	• Cl 	C".. 	08 
1.13, Educ. Física 	10 	05 	- 	03 	03 s 	03 	03 
1.14. Franco 	- 	- 	- 	 02 

- --- 
ESC. C.PORTINARI 

'03 

02 

02 
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vo nao assegurará ao candidato p direito ao ingresso automático 

no cargo, mais apenas a expectativa de ser nele nomeado segundo 

a rigorosa ordem classificatoria, ficando a concretização deste 

ato condicionado ao interesse e conveniencia da Administração. 

9.2. O candidato convocado para admissão 
será submetido a exames médicos e laboratoriaes, também de ca 

ráter eliminatOriO. 

9.3. Não será permitida, em hipótese me 
nhuma a nomeação do candidato aprovado., quando esta implicar em 

acumulação de cargo, que não atenda aos pressupostos constitu 

cionais legais e regulamentares que disciplinem o assunto. 

9,4. Não será fornecido qualquer doeumen 

to =probatório de classificação no processo seletivo, valen 

do, para este fim o Edital de homologação.. 

9.5. O sandidato que tenha sido exonera 

do ou demitido a bem do serviço pUblico ou por justa causa, a 

menos de 05 (cinco) anos, não poderá ser nomeado no Quadro de 

Pessoal Civil do Governo do Estado do.Amapá,elas categorias cens 
tantes nesza Edital. 

9.6. A inscrição no Concurso implicaeá 9 

conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital e das Instruções Específicas expedientes regulado 

res do Coirix=so-!•), dos quai.s.não se poderá eleger 	desconhtelmen 
to. 

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pe 
la comissão encarregada do Concurso",--\ 

Macapa-AP, /22 de/janeiro de 1992. 

CCNCURSO PUBLICO *-,'AMEXO - III 
2 - PROFESSOR, CLASSE "C" 

MUNICÍPIOS 
DISCIPLINAS ' 	 . :MAC 	. SANT 	MAZ 	AMP 	CALÇ 	01AP 	1, JAR1 	TOTAL 

, 	.  

2.1._ Ling.Portuguesa 	ei 
Liter.Brasileira 	• 	45 	07 	02 	02. 	02 	02 	02 	62 

2.2. Ingles 	 05 	02 	- 	- 	- 	- 	- 	07 
2.3. Francas 	 Ur.: 	',;e:.:', 	- 	_ 	- 	01 	- 	08 
2.4. Ed. Artística 	06 	. 02 	- 	-: 	- 	- 	01 	09 
2.5. Matenática 	 20 	05 	01 	01 	01 	01 	01 	30 
2.6. Desenho 	 03 	- 	- 	- 	- 	- 	_. 	na 
2.7. Ciencias 	 05 	- 	e 	 - 	- 	- 	05 
2.8. Org.. Téc. Comerciais 	06 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	05 
2.9, !""cc. Comerciais 	03 	-. 	- 	- 	- 	- 	- 	03 
2.10.- Hist. OSPB. EMC. 	20 	07 	02 	01, 	01 	02 	01 	34 
2.11. Geografia 	 la 	•á 	01 	01 	01 	02 	01 	26 
2.12. Didatica 	 07 	03 	e- 	- 	- 	__ 	- 	10 
2.13. Física 	 16 	- 	- 	01 	01 	01 	' 	01 	20 
2.14. Química 	 12 	03 	01 	01 	Cl 	i 	01 	01 	20 
2.15. Biologia 	 10 	- 	01 	0: 	Cl 	01 	ii: 	IS 2.16._ Sociologia 	 01 	- 	01 	01 	Oe 	01 	ei 	08 
2.17. FilOsofia 	 03 	- 	- 	- 	._ 	 - 	03 
2.18. Psicologia 	 03 	- 	01 	01 	01 	01 	(li 	°El 2.19 	Beematologia 	02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	02 , 
2.20. San. e Hidraelita 	02 	- 	- 	- 	- 	- 	02 
2.21. Eletric. e Maquina 	02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	02 
2.22e Bioquímica 	 02, 	 _ 	_ 	... 	32 
2.23. Estatística 	04 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	04 
2.24. Adm. Controle 	03 	- 	- 	- 	- 	_ 	_ 	on 
2.25. Contabilidade 	03 	- 	- 	e 	-, 	- 	- 	03 
2.26. Moc. Proc. de Dados 	03 	- 	..-,- 	 - 	03 
2.27. Econ. e Mercado 	02 	- 	: e. 	- 	- 	- 	02 
2.2. Tr. em Secretariado 	03 	-- 	- 	- 	- 	- 	03 
2.29. 'e,ireito e Leg'Lslação 	32 	- 	- 	- 	- 	_. 	- 	02 

05 	05 	- 	 _ 	_ 	_ 	10 

TOTA 
	

224 1  37 1 10 110 1 10 1 	13 
	

315 

PEDRO URE1I0 PENHA TAVARRS 
Presid tk da. Comissão 

ANEXO - I 50 ECITAL N 2  02/92-StAn 

PR0FCSSOR CLASSE "A" 

MUNICÍPIOS 	 N2 	DE 	VAGAS 

ZU 	 300 
MACAPÁ 

ZR 	 330 

SANTANA 	 1.20 

MAZAGÃO 	 40 

AMAPÁ 	 30 

CAW.OE",t. 40 

01APOCUE 	 Se 

L. 	JARI 	 75 

F. 	GOMES' 	 22 

1 
TARTARUGALZINNO 	 30 

TOTAL 	 1.057 

CONCURSO PúSLICC - CLASSE.  'R" ANEXO -  

ANEXO - IV 

ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 

MUNICÍPIOS 	SUPERVISOR 	ORIENTADOR 

MACAPÁ 
ZU 	15 	OS 

ZR 	05 	 02 

SANIANA 	 . 03 	 02 

MAZAGÃO 	 el 	 01 
. 	. 

AMAPÁ. 	 01 	 .01 

CALCOENE 	01 	 01 

0IAPCOUE 	01 	 01 

L. 	JARI 	 01 	 01 

TOTAL 	 28 	 17 
1 

ANEXO V 

GaP0 ADM1N1STRATIVC 	SUBGRUPO NiVFI_ SNPERIeR 

_ MUNICÍPIO 	PSICÓLOGO. 	-.J31$110TECÁRI0 

MACAPÁ 	1 , 	 05 . 	 10 

IOTAL 	 05 	 10 

i 

. 1  
I 	TOTAL 	1 227 1 53 1 55 1 19. 	13 I 14 1 53 1 15 	99 	101468 	 TOTAL 	1 	 07 
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ÓRGÃOS AirrNiamos 

liefflatarlbelr'a serventuárla MAIMEWIL 

MARY MENIMOS at 0418611l Auxiliar Judiciário, para a le Vara ; 
Criminal da Comarca de Santana, a partir de 23.01.92. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se. 

Macapá, 22 de janeiro e 1992. 

Dea 	T AMMIA-WANILWCASTED 

Corregedor Geral do T.J.AP. 

Departamento Estado! 
de Trinlie 

COMARCA DE S.2;11,1A 

PORTARIA  N204/92-GAB/DETHAN 
ili/i/Z/Z/Z/Z/L/ 

O Diretor Gerai do .Depal7tamento Estadual de Trân-

sito, nó -  uho de suas atribuições legais, etc... 

C: 7;IDERAND0 dispositivos do.0i:digo ..acionai. de 
Trânsito e seu Regulamento lei 5.108/66.e Decreto Federal 62. 

127/68 e ainda orientação do Conselho Nacion:1 de •nnito; 

R 1' 2o L  V E: 

I - DE?MMTNAR que todos os veículos oriundos' 

de outros 2s Lados da Federação Braslleira, sejam licenciados 

nhste Estado no caso de translado de propriedade e na transfe-

rência de resddencia ou dmicilio é válida, durante c exercl-' 

cio, a licença de origem, conforme preceitua o art.114 .  § 

eo de ROINT (Dec.62.127/68) e art.57, § 1 2  do ONT(lei 5.108/66). 

II - Qre todos ois condutores (motorista) possui 

dores Carteira Nacional de Habilitação de outra Unidade Fe-

derada, tambám laçam o registro de suas habilitações no DETRAN 

do Amapá, em cumprimento ao que 'determina o art.170, §§ 12 e22 

do ROT (Dec.62.127/6;, no mrazo de RO dias imediatamente se-

guintes à sua cl;egada. 

- Esta Furtaria entrará da vigor, •a partir ' 

de rua pJelicaçõo revogads as disposições er contrário- 

Gabinete do Diretor Geral do,Depátamento lstadu 
/ 

ai de Trânsito do Amp.pá, em 15 de janeir7 de 1.d)92. 

, ...../í) 	. , 

24e/. Ura ',MC° de of $ ,Weneres  
oirwor Gana/ oar AN-AP 

•TRIBUNAL DE JusTIÇA DO ESTADO t  

CORREGEDORIA 

PORTARIA  R* 130 /92 -S.C. 

EDITAL com prazo de 	#44?-. -1W3triç 	 ( 	)dias, para citação de 

O Doutor ...nr--;'•."-...:;;;44C.:. 	, 	.   ,MM. Juiz de Direito 

	  na forma da lei etc.. 

FAZER  SABER aos que o presente EDFTAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que 

par este melo CITA o Senhor (a) 	; 	 . 	 . 	11-'.--u 1 'ke; .22;11:20  e  
encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, para que no prazo de vinte e quatro (24) horas, efe- 

tue o pagamento da importância de Cr$ 	  

	  )acrescida das demais 

cominações legais ou nomear bens a penhora, sob pena de ser esta efetuada na forma da Lei, referente a ação de 

7.2 	I: 	C/: _  

que -lhe é proposta por . . 	 . 	Z 

cujo prazo começará a correr a partir da publicação deste. E que para que chegue ao conhecimento dos interessa-

dos, mandei expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário Oficial do G. E. A. 

e na Imprensa local, corno também, afixado no lugar de costume, ficando esclarecido que este Juízo 

tern a sua sede à 	. C; 	 O que cumpra na forma da Lei. Dado e passado 

nesta cidade t_. 	-.- á 

	  Estado do Amapá, aos 	  dias  do mês 	..uvcrifbro  

do ano ce hum mil novecentos e 	e , 	 Eu 	 i s. 	el' 0i2Z,  
J. 

_ • •• • 	 Judiciário, datil.- fei. Eu 	- _ 	. r 	ore 	a  
s   	 Chefe de Secretaria da Vara Cível, subscrevi. 

stivl - coiro — 

• ff  t-c'' Ianstcto 

A"..tos de Processo Cvel n2 017/91 

Ação : ,'Idravo de lnotrumento 

Autor: ('rjravante) 	DOS 3:,NT0S BRITO e outroS 
Réu : ( .S.avo,lo ) DiUriZDO BRITO DE LirrIDA 
Advo,;ado: r_rto Agr:vante: Dr. Cícero "Sorgos Bordai° 

Advo,naa: .rte ALravado : Dra. Judith Gonçalves Pele 

"Vistos etc.... 

O Ilustre patrono do ádravante foi intimado 

em Junho de 195:0, (como se vê do AR juntado às fls. 91) PL:a efe-' 

tuar o pagamento das custas de preparo do recurso. Todavia não o 

fez ate a prerente 1...ta, assim declaro o recurso deserto, negando-

lhe seguimento. Intime-se (RTPR 164/407) Tartarugalzinho-Ap. 04/12 

/1991 a) Antonio Ernesto Amoras CollLres- Juiz de Direito." 

100r 
30— 4114WM EMie, 
%91t.ordeSemnildé 

O DESEMBARGADOR HONILDO AMARAL DE MELLO 

CASTRO, CORREGEDOR GERAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO USO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 16 , 
INC. VII, DO DECRETO (N) 0069, DE 15 DE 

MAIO DE 1991, E O ART. 30, INC. VII DO 

REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO N 9  001 DE 

23 DE AGOSTO DE 1991). 

RESOILTE: 

¡TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  

PORTARTA N 2  00 1 e /92-GAB/TCE 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CON 

TAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas ' 
atribuições legais, previstas no Decreto 7 
Lei (N) 0031 de 06 de fevereiro de 1991. 
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aESOLVE 

Art. 1° Designar MARIA CRISTINA 

HOMOBONO BRITO AYHES VA SILVA, Assessora ' 

de Comunicação deste Tribunal, para viajar 

de Macapá, sede de suas aaividades ate S"ão 

Paulo, a fim de executar serviços de inte 

resse desta Corte de Contas, ,tinto ao Tri 

bunal de Comas daquele Estado, no perodo 

de 23 a 27 de janeiro do ana em curso. 

Art. 2 2  - Revogam-se as disposi 

çaSes en contrár.i.o. 

De-se Ciencia e Cunpra-se 

Macapá-AP, 21 de janeiro de 1992 

ril  
-k 	n 

CONSELHEIRA 	•,\A4ki.CL/IgOSADOS SANTOS 114W 

= Presente do T.C.E. =  

CENTRO SOCIAL .  DE CABOS E SOLDADOS DA PM 
DIRETORIA EXECUTTVA 

EDITAL aE CONVOCAÇÃO N 2  001/92-CESCAS-PMAP 

O aresidenae do Centro Social de Cabos e Sol 
dados da Polícia Miailar do Amapá, ne uso de 
suas aLrbuiçães estatutária, convoca os Sácics 
en pleno gaza de seus direitos, para una Assem 
bieia Geral em carater extraordinária, A ser 
realizada na sede da AVRA no dia 28 de janeiro 
de 1992, as 19:00 aoras em primeira convocação 
e as 20:00 horas em segunda convocação, com 
cualquer ninar:: de s6cios com direito a voto pa 
ra deliberar os seguntes assuntos: 

: 2 ) Discutir sobre a contrataçâo de um Asses 
ror JUrld:.co, para tratar de assuntos referen 
tes a nodicacEo de Leis Federais e Estaduais 

2 2 ) O que houver. 

Macapá-AP, 22 de jane:.ro de 1992 

MARTNa DE SOUZA PENAFORT FILHO - Oa PM 
aresidenae do CHSCAS 

COMICADO DE WRAVIO  

- 

MINISTÉRIO PÚBLICO  

A firma DANCETERIA VIP'S lAWA-ME, com :20(1,') 14.531792/ 
0001-35 e Ins. Est. 03.004858-9, looalisada á Rua Inde 
penaencia, 91 - centro, comulica o Extravio de Hum (0:) 
Bloco de rotas Fiscais Sárie D- modelo 2 do n= 03C01 à 
00053. 

AVISO 

PROCURADORIA 
GERAL.DE  JUSTIÇA  

LISTA DE ANTIGUIDADE DOS MaMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
E0 ESTADO DO AMAPÁ. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado do' Amapá, 
no uso de suas azribuiçè-es legais, e tendo em visz.a 	c,  
disposto no art .,. 25, '_tem 18 do Decrete (N) ng 007E 	de 
24 de maio de 1.91, terna publico que a lista de anttgui 
daue dos Membros do Ministeriq Pololtdc, ate 31 de dezem-
bro de 1991, e a seguinte: 
I - Procuradores de Justiça: 

1 - :airninda Clara Sanha Picanço 
2 - Jair Jose dc Couvea Quintas 
5 - Maria do Socorre Milhcaem Monte'rc 
4 - Fernando Luis França 
5 - Sidney de Me:o 

- Antonio Perra de Almeida FtLho 
▪ - Marcio Aug.;stc Alves 
8 - Judith Gon;aves Teles 

1T - Promotores de Justiça de 3 2  entrância: 
1 -Nicolaa FT.ádio Baasala Criepino 
2 - Joel Sausa das Chagas 
3 - Manoel de Jesus Ferre'.ra de Brito 
4 -Ernanaea aopes Pereira 
5 - Jayne Henrique Ferretra 

- Este:a Maria Pinaeirc do Nascimento Sa 
• - Maricelia Campala da Silva 
8 -Alcino Oliveira de Mcraes 
9 - Jorge Luis Canezin 

10 - acsemary Cardoso de Andrade 	 • 
- Mauro Guilherns da Silva Cou .a) 
-Valei Marvalle 
- =atleta Silva Aguiar 

• - Prcmotores de Justiça de 2 2  entrância: 
1 -Glaacia Porrarc Nunes 
2 - araldo afana:. Zampa 
2 - Ivana Lucia Franco Cei 
4 - Maria Luiza da Cunha 

IV - Pranotores de Justiça de 1 2  entrância: 
1 - Celio Pimenta Freire Júnior 
2 - Edea Geralati Abreu 
3 -Manuel Fea,..pe Menezes da Silva Jiuúor 
4 - Marco Antônio Vicenae 
5 - Paulo da Veiga Moreira 
6 - Andrea Guedes aa -co 

✓ - Promotores de Justiça Substitutos: 
1 -Elraaa Carvalho Castfac Branco da Silveira 
2 - !bises Rivaldo Pare= 
3- Eia Pinheiro de a1 -:.veira 

- Aldeniz de Sousa aaniz 
5 - .Eliana Mana Cavracante 

Macapá-AP, 72 de ,:aneiro ch 1991, 

RaMakLEC COVRE 
Procurador Geral de Justiça 

Centrais Eletrieas do Norte do Brasii . S/A - 

ELETRONCRTE, torna pjti.ico que requereu e Cow.dena-

dorLa Estadual do Meio Ambiente de. Estado do Amapá-
UMA, a licença de insta1aço da Usine Termeletri- 

de Santana "n2 .:st.ado do Amapá. , po ,  um 	período 

aào inferior .a 3 anos de validade. 

, 	. 

Eng° * 	lDRIGDES 
DEPAR:AMENTOR tinAL DE OPERAÇÃO EC AMAPÁ 

O.R.A.P. 

CLUBE DAS ACÁCIAS 
CGC: 05864723/0001-52 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Baseada no que dispãe a art.. 25, leira b, do Estalito da Entidade, a presidêrcia do Clube das 
Acácias convoca :odos cs Associados err ,  pleno çozo de seus diretos para corrparecerem à As,sernálála Geral 
Ordinária, a ser reajzada la sede da Loja Maçônica 'Duque de Caxias'', situada a Av. Coriolana Jucá, 451, 
Bairro Central, no dia 30 de janeiro de 1992, às 19:0C horas em primeira convocação e às 19:30 .9M segunda 
corvc, cação, com o número de sócias presentes, a fim de tratar da seguinte Ordem to Dia: 

1. Apreciação do Relatório co Conselho Jirelorr, 

2. Prestação de :Iontas da Tesouraria ao Clube do a'no de 1991. 

Wacapa-Ap, 2C de janeiro de 1992. 

REGINA LÚCIA FERREIRA VALENTE 
Presidente do Clube das Acácias, em exercício 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

3 Oficia do Cartório Civi de Casameuto desta cicade de Macapá, Gap. do Estado ic Amapá, 
República Federativa do 3rasil, tez saber que pretendem se casar: DANTON MOURA DA SILVA Cem CLAIRE DO 
S0001133 SEABRA DE EASTRO. 

Ele é filho de Adautn Garcês da S'Iva e de Djanlra Maura da Si va. 

Ela é lilha ce Jurandir Pirheiro te Castro e de Heloisa I-Ielera Soabra de Castro. 

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

Maoapá, 06 de janeiro de 1992. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

O Oficial do CarKo Civil dt Casamen:o desta cidade de Macapá, Cap. do Estado to Amapá, 
Rep. Fed. do Bras], faz saber que pretendem se casar: MIGUEL GUEDES com 21.I:0`,11C: SERRAO PANTOJA. 

Ele é fila de Nelca Guedes Soares. 

Ela é Ma de Osmar Goncalves Pantoa e de Piedade Serrão Pantaja. 

forma da lei. 
Quem souber de qua,quer impedimento lega: que os Inlha de casar um com a outro, acuse-os na 

Macapá, 15 de janeiro de 1992. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente AurlorIzada 


