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LEIS 

LEI N2 0055 DE 18 DE JANEIRO DE 199.3 

Cria o Quadro Especial de Pessoal 
no Poder Judiciário para enqua
dramento de Servidores ampara
dos pelo art. 9º, das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Car
ta Política do Amapá. 

O Governador do Estado do Amapá 

11 - Gratificação natalina; 

111 - Outros relativos às peculiaridades 
das funções em seus órgãos de origem. 

Art. 3º - Para fins de formação de seu 
dossiê, na Divisão de Pessoal, o servidor 
fará a juntada dos seguintes documentos: 

I - Cópia de Ato, Título ou Portaria de 
Nomeação ou de Carteira do MTPS; 

11 - Cópia do D.O. publicado o Ato, Tí
tulo ou Portaria de Nomeação, se for o caso; 

111 - Cópia do Ofício solicitando ou co
locando à disposição do Tribunal ou Co
marca o Servidor; 

FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA IV- Informação do Departamento de 
LEGISLATIVA DECRETA E EU SANCIONO A Pessoal do TJAP sobre o efetivo exercício 
SEGUINTE LEI: do servidor do Tribunal ou Comarca; 

Art. 1 º -Fica criado na estrutura do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá o 
Quadro Especial de Pessoal, cuja as vagas 
serão preenchidas por aqueles servidores 
municipais, estaduais ou federais inclusive, 
os "ad hoc" que à época da promulgação 
da Constituição do Estado, se encontravam 
à disposição do Tribunal de Justiça, exer
cendo ou não cargo comissionado. 

Parágrafo Único - O Quadro a que se 
refere este artigo será extinto à proporção 
que forem sendo vagos os cargos. 

Art. 2º - Aos servidores recepciona
dos pelo Quadro Especial de Pessoal serão 
garantidos os direitos e vantagens adquiri
dos em seus órgãos de origem, devendo os 
interessados comprovarem junto à Divisão 
de Pessoal do T JAP a efetiva percepção do 
benetrcio, através de Contra Cheque, Che
que Salário, Folha de Pagamento ou Cer
tidão, cujos assentamentos serão feitos em 
sua ficha funcional. 

Parágrafo · Único - São compreendi
dos como direitos e vantagens adquiridos 
em cada órgão de origem os seguintes: 

I - Gratificação pelo exercício de 
função de Direção, Chefia e Assessoramen
to; 

V - Cópia dos documentos que com
provem direitos e vantagens adquiridos no 
órgão de origem consoante dispõe art. 2º 
parágrafo único. desta Lei; 

VI - Comprovante (cópia) de escolari
dade para os servidores ocupantes de 
função para as quais se exige habilitação em 
curso superior, de 2º ou 1 ºgrau. 

Art. 4º - Será assegurada aos servi
dores públicos integrantes do Quadro Es
pecial de Pessoal criado pelo artigo 1 º desta 
Lei a irredutibilidade salarial. bem como o 
reajuste de seus vencimentos, nos mesmos 
índices e datas, por ocasião do reajustamen
to dos demais servidores. 

Art. 5º - Os Servidores absorvidos pe
lo T JAP, em decorrência do artigo 9º, das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
serão enquadrados no Plano de Classifi
cação de Cargos do Quadro Especial de 
Pessoal criado por esta Lei na conformidade 
do anexo 111 . 

Art. 6º - A Diretoria Geral do T JAP, 
através da Divisão de Pessoal, 30 (trinta) 
dias após a publicação desta Lei, procederá 
ao enquadramento dos servidores recep
cionados nas respectivas tabelas de venci
mentos, mediante a aplicação de critérios 
definidos a seguir para o Plano de Classifi-

cação a Retribuição de cargos em nfveis, 
Classes e Padrões, cuja a posição relativa a 
nova tabela seja correspondente à que ante
riormente ocupava, prevalecendo o critério 
que for mais favorável ao servidor enqua
drado. 

Parágrafo Primeiro - Os servidores 
recepcionados serão incluídos nas classes 
de cargos ou categorias cujas atribuições 
sejam correlatadas com as dos ocupados 
no órgão de origem, observada a escolari
dade, a especialização ou a habilitação pro
fissional exigida para o ingresso nas mes
mas classes. 

Parágrafo Segundo - Havendo dife
rença de vencimento, em decorrência da 
aplicação do disposto no Parágrafo anterior, 
este valor será pago a título de diferença de 
vencimentos, nominalmente identificada, 
sendo considerada, também, para cálculo 
de vantagens pessoais e se sujeitando aos 
mesmos percentuais de revisão ou anteci
pação de vencimentos. 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese em 
que as atribuições pertinentes aos cargos 
que eram ocupados no órgão "ad quem", à 
época da promulgação da Constituição, pe
los servidores recepcionados não estiverem 
previstas no Plano de Classificação de C ar
gos em que deveriam ser inclufdos (anexo 11) 
considerar-se-á, para enquadramento e , 
classificação, a classe ou a categoria seme
lhante quanto às atividades, à complexida
de, ao nível de responsabilidade e ao grau 
de escolaridade exigido para o respectivo 
ingresso. 

Parágrafo Quarto - Os servidores 
serão localizados no novo Plano de Classifi
cação de Cargos em Referências das Clas
ses a que se refere o parágrafo anterior, 
mediante seu deslocamento de uma re
ferência para cada 18 (dezoito) meses de 
serviços prestados no órgão de origem, ou 
em referência cuja posição relativa ao mes
mo plano seja percentualmente correspon
dente à ocupada no plano de Classificação 
de Cargos no órgão do qual foi concedido, 
prevalecendo, sempre, o critério que o en
quadrar mais favoravelmente. 

Parágrafo Quinto - Cumpridas as for
malidades do enquadramento inicial de que 
trata o parágrafo anterior, aplicam-se no que 
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couber quanto ao Plano de Carreira, as disposições do Capftulo 
V, do Decreto (N) nº 0070/91, referente ao acesso, promoção e 
progressão funcionais. 

Parágrafo Sexto - O deslocamento a que se refere o 
parágrafo quarto deste artigo, far-se-à a partir da menor referên
cia da classe inicial da categoria correspondente no Plano de 
Classificação de Cargos. 

Art. 7º - Os servidores a que se refere o artigo 1 º desta 
Lei reger-se-ão, ainda, pelos Decretos 0069/91, 0070/91 e pelo 
Regime Jurfdico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei 
8.112, de 11 /12/90). 

Art. 8º - As Funções Gratificadas de Direção e Assistência 
Intermediária, criadas pelo artigo 5º, § primeiro, do Decreto 
0070/91 poderão ser desempenhadas pelos servidores do Qua
dro Especial de Pessoal, com observância do critério de con
fiança. 

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de Crédito Adicional Suplementar ao orça
mento vigente do Poder Judiciário. 

Art. 1 O - Integram a presente I Lei os Anexos I (Tabela de 
Remuneração}, 11 (Tabela de Cargos e Carreira) e 111 (Tabela de 
Grupos do Quadro Especial de Pessoal). 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, retroagindo-se seus efeitos a 29 de maio de 1992. · 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 18 de janeiro de 1993 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

RELAÇÃO DOS SERV IOORES OPTANTES 
(Art. 9º da OCT/CE) 

Nº NCJatE 00 SERV I OOR/ 
DE 

ORDEM 

- ATIV. NÍVEL SUPER IOR 

01 ELOÍZA C. CORRÊA 
Pref. Mun. ·de Ma~ 

02 GILBERTO A. OL IVEIRA 
Gov. Est. do Cear~ 

03 MARL f D F. ANDRADE 
TJ Est. RondÔn ia 

04 NOOÁLI A A • M. CASTRO 
Gov. Est. M. Gerais 

os MARIA E.F. AMARAL 
GOV. EXT. TFAP 

06 JOSÉ EDMUNDO SI LVA 
GOV . EXT. TFAP 

ATIV . NÍVEL MÉD IO 

01 ROSALBA S. ALVES 
Goy. Ext . TFAP 

02 NANCÍ DA S. TEIXEIRA 
Gov. Ext. TFAP 

03 Mª DE LURDES C. A'ffiADE 
Gov. Ext. TFAP 

04 MANOEL S.A. JÚN IOR 
Gov . Ext. TFAP 

05 JOZ INETE C. TAVARES 
Gov. Ext. TFAP 

06 WASH INGTON L.A.BR ITO 
Gov. Ext. TFAP 

07 CARLOS N.N. PICANÇO 
Gov. Ext. TFAP 

08 PAULO F. G. COÊLHO 
Gov. Ext. TFAP 

09 FERNANDO G. 005 SWTffi 
Gov. ext • TF AP 

10 Mª CONCE IÇÃO S.Mn:llm 
Gov. Ext. TFAP 

ENQUADRAMENTO ÓRGÃO DE ORIGEM 

RJNÇÃO 

-

ADVOGADA 

ADVOGADO 

ADVOGADA 

ASS.SOCIAL 

PROFESSCRA 

CONTADOR 

AG . AOM. 
AG. ADM. 

AG. ADM. 

AG. ADM . 

AG. ADM. 

AG . ADM. 
, 

TEC.crNTAB. 

AG . ADM . 

AG. ADM. 

AG. ADM. 

CLASSE NÍVEL 

- -

A Nl-12 

E-VI l C--18 

A Nl-08 

Q.P Nl-22 

c Nl-01 

ESPECIAL NS-22 

' A Nl-17 
ESPECIAL Nl -32 

ESPECIAL Nl -32 

A Nl-17 

A Nl-19 

ESPEC IAL Nl-32 

ESPECIAL Nl-32 

A Nl-20 

A Nl-20 

ESPECIAL Nl - 32 

ESTADO. DO AMAPÁ 
DIARIO OFICIAL 

ENQUADRAMENTO T JAP-TGAQE 

AJNÇÃO CLASSE NÍVEL 

- - -

ASS. JUR. 

A§. JUR . 

ASS. JUR 

/ffi.sr..EJ 

ASS. JUD. 

CONT. ES> ~!! 
/1' 
f 

AG.JUD. 
AG.JUO. 

AG.JUD. 

AG . JUD. 

AG. JUO. 

AG. JUO. 
, 

lE.CXNT. 
ESEIAL 

AG.JUD. 

AG.JUO . 

AG.JUO. 
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12 

13 

1J 

15 

<6 

17 

13 

19 

20 

OI 

02 

03 

04 

os; 

I 

-..-------
J~IMA 'lA CONCEIÇÃt. 
Gov. úct. TfAP N;;. Al)ll. A Nl - 32 
BEHBliTO A.H.l.M!RA ..~-... 
CWCEA ~.111. •• 01. B ~· -30 
MARINALVA [1. O''!' 
Gov. Ext. TFAP K.. Al.-.c A Nl-20 
YOL4-'I)A C 1\llS SA"'TTO 
Gov. Ext. TFIIP AG. Al»> . ESPECIAL Ní-32 
EUZ~ETII S. VALES 
Cov Ext TF AP AC • Al»> • . ESPECIAL Nl-32 

J\6; ~,\PQLOO DA aruz 
~f. "'-n.d!Oi~ 
N•· JjF OE. O. TÁV<m 
Pre f .Mun. T arl.ilf"uga I z. K;. AI),!, ANo! 1631 

14a NAZARÉ 1! . RIBEIRO 
Gov. Ext. TFAP AG. AI)!. Nl- 20 
SUELI N.B. NIRANOA 
Gov. E.xt. TF AP AG. AI)!. 
Wlll~ OE o. CAWf 
T.l>f 

1\TIV. NÍVEl ELD<'ENTAR 

M" DE ~.AZARÉ L. PAIVA 
Gov. Ext. TfAP Tclcfmista 
SEBASTIÃO C. MOREIRA 
"NJ HOC" T JOfT 
JOSÉ CLEANTO NOBRE 

()" •. ~iqa 
I 

~ NJ HOC" T JlJfT Of • .lostic;a 
NANOEL V. NASCIMENTO 
~ Al) HOCH T.JOP" Of • .lstiça 
RAIIoiJNOO A. MUNTEIRO 
~10 KI:'' T .JJT Of •• W:iça 

ANEXO I 
TABELA DE ROONERAÇÃO 

CARGOS 00 CUAORO ESPECIAL 

N;; • .AJ). 

At;.,,J). 
I 

AG. J!.D. I 
I 

AC.JII). 

IA~, AC.Jll). 

AC • .Ail. 

N:;. Jll). 

AG.Jll) . 

AG.JIIl. 

AG • .m. ~# 
// 
I 

TEL.ESP. 

Ar.JD..ER 

~.JD.e:P. 

AT.JD.EP. 

AT.JD.e:P. 
~ 

I 

TEXTO 00 ANTEPROJETO ALTERAÇÕES StK;ERIDAS 

-
OI - NÍVEL SJPERIOO 02 - NÍVEL MÉDIO 03 - NÍVEL ELEMENTAR 

REf. VENCIMENTO REF. VENCIMENTO REf. VENCIMENTO OOSERV AÇÕES 

NSE-01 4.173.120,00 ~r-01 3-245-760,00 NEE-01 1.()43.280,00 
NSE-02 4-404.960.00 lt4E-C2 3-477.600,00 NEE-02 1.275.120,00 
NSE-{)3 4-636.800,00 lt4E-03 3-709.440,00 NEE-03 1.5o6.960,00 
NSE-04 4.868.640,00 lt4E-04 3.941.280,00 NEE-{14 1.738.800.00 
NSE-05 5.100.480,00 tfo!E-05 4.115.158,00 NEE-{)5 t.9t2.68o,oo 
NSE-06 5-332.320,00 tt~E-06 4.289.040.00 NEE-06 2.086.560,00 
NSE-07 5.564.160,00 lt4E-07 4.462.920,00 NEE-<l7 2.260.440,00 
NSE-o8 5.796.000,00 lt4E-o8 4-636.800,00 NEE-08 2.434.430,00 
NSE-09 6.027.840,00 lt4E-09 4.810.68o,OO NEE-09 2.608.200,00 
NSE-10 6.259 .68o,OO lt4E-10 4.984.560,00 NEE-10 2.782.CSO,oo 
NSE- 11 6.491.520,00 lt4E-11 5.158.440,00 NEE-11 2.955.960,00 
NSE- 12 6.723.360,00 tfo!E-12 5.332.320,00 NEE-12 3.131.520,00 
NSE-13 6.955.200,00 tfo!E-13 5.448.240,00 NEE- 13 3.303.720,00 
NSE- 14 7.187.040,00 tfo!E-14 5.564.160,00 NEE- 14 3-477.600,00 
NSE-15 7.418.88o,OO tfo!E- 15 5.68o.o&o,oo NEE- 15 3.651.480,00 

ld./ NSE- 16 7.650.720,00 lt4E- 16 5-796.000,00 NEE-16 3.825.360,00 

ANEXO I I 
I I 

'('ltf 

TABELA DE CARGOS E CARREIRAS 
CUAORO ESPECIAL 

TEXTO 00 ANTEPROJETO 

TCE - 01 GRUPO DE NÍVEL SJPERIOO CLASSES NÍVEIS 

- ASSISTENTE JURÍDICO A NSE-o8 a NSE-10 
- ASSISTENTE SOCIAL ESPECIAL B NSE-11 a NSE- 12 
- ASS ISTENTE JllliCIÃRIO c NSE-13 a NSE-14 
- CONTADOR ESPECIAL ESPECIAL NSE-15 a NSE-16 

TCE - 02 - GRUPO DE NÍVEL MÉDIO CLASSES NÍVEIS 

- AGENTE .JI.I)ICIÃRIO A lt4E-{)4 a lt4E-07 
- TÉCNICO EM CXJITAB. ESPECIAL B lt4E-o8 a lt4E-11 

c lt4E-12 a NoiE- 14 
ESPECIAL NoiE-15 a lt4E-16 

TCE- 03 GRUPO DE NÍVEL ELEMOO. CLASSES NÍVEIS 

- ATOOENTE .RJ)ICIÁRIO ESPECIAL A NEE-{)1 a NEE-04 
- TELEFONI STA B NEE-05 a NEE-07 

cOOICO 

TCACE-01 

NSE-101 
NSE- 102 
NSE- 103 
NSE- 104 

TCAQE-{)2 

NoiE-20! 
ltCE-202 

C NEE-08 a NEE-12 
ESPECIAL NEE- 13 a NEE- 16 

ANEXO 111 
TABELA DE GRUPOS DE ATIVIDADES 

CUADRO ESPECIAL 

TEXTO DO ANTEPROJETO 

O E N O M I N A Ç Ã O N Í V E L CUAIIT. 

ATIVIDADE DE NÍVEl 
CRUPO: &IPERIOO NSE - JOO 06 

ASSISTENTE JURÍDICO NSE-08 a NSE-16 03 
ASSISTENTE SOCIAL ESPECIAL NSE-08 a NSE- 16 01 
ASSISTENTE .Jll) I C I ÃR I O NSE-08 a NSE- 16 OI 
CXJIT AllOO ESPEC I AL NSE-o8 a NSE-16 01 

ATIVtrAnE DE N VEL 
GRUPO: MÉniO ltCE- 200 20 

AGENTE .UJIC'IÁRIO lt4E-04 a tfo!E- 16 19 
TÉC. EM CXJITAB. ESPECIIIL lt4E-04 a lt4E-16 Ol 

TCNJE-03 GRUPO: NEE- 300 05 
ELEMENTAR 

NEE-301 I ATENOEHTE JUD ICIÁRIO ESP. NEE-01 a NEE- 16 04 
NEE-302 TELEFONISTA ESE'EC IAL '" ' f-{)1 o NEE 16 01 A 
----------------------------- - /~ 

ALTERAÇÕES SJCERIDIIS 

OOSERVAÇÕES 

OOSERV AÇÕES 

OOSERVAÇÕES 

ALTERAÇÕES SI.K;ER I DAS 

DECRETOS. 
--..!iix a ~~111DIIIB~II.-111111~1111111111 .. 111111111 

DECRETO N~ "f'_· 'J~A úE í5 ... ~ JAL :RODE 1993. 

O Governador do Estado do , ... 1a;::á, ü3ando da'i atribuições que lhe são confe
ridas pe!o artigo 119, inciso XXII da Constituição do Estarjo do Amapá, 

RESOLVE: 

Exonerar ALBERTINA GUEDES DA SILVA, do cargo em comissão de Chefs do 
~úcleo Setorial de Planejamento, Código. CDS-1 , da Secretaria de Estado da Edu

cação, Cultura e Esporte. 

Macapá-AP, em 15 da janeiro de 1993. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(REPUBLICADO POR TER SAfDO COM INCORREÇÕES) 

DECRETO N! .O O 3 8 de J 5· d! janeiro de 19 93 

t! 1o~I(Qiol' lo &ttu/o do 11~. usando ~as atribuJ. 
çÕes que lhe sao conferidas pelo artigo 119, tnctso XXV ~a Constj_ 

tuiç~o do Estado do Amap~ e de acordo com o artigo 42 da · lei n2 0011 

de 12 de ma io de 1992 e Oficio nº 021/93-RDM, 

RESOLVE 

Concede r o a~iantamcnto em nome de JOAQUIM DI\ SILVA 

RAMOS , A~"·ntc d,, Comun ocaç;;o ~>c o a l,do Ouadr·o de Pessoal do ex -Tcrrit~r"' 
F .. c!eo·a I c: o P,""1f';., 11os tet'IJOS do 1 tem li I, par~grafo ~n i co , <~rt i go 2~ 

Cil Leo nº 0011 de 12 de m<~io de 1992 , atéova lordeCr$ 10.000.cro,OO(OEZ 

MILHÕES DE CRUZEIROS), visando custear despesas miGdas de pronto p~ 

ga1:1ento, co1:1 mater i a l de consumo e serviços de tercei ros, objet1vo~ 

éo a 1:1anutenç~o e funcinna 1:1ento da R~dio Difusora de Macap~. 

Macap~-AP, em 1 5· ~~e janeiro de 1993. 

_)~tJJq~ 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

(REPUBLICADO POR TER SAfDO COM INCORREÇÕES) 

DECRETO N! O O 4 ~ de 1 R de Janei't'o de 1993 

(} 1o~I(Q1ol' lo &tarJo do 11~usando das atribui 

çÕes que Lhe são c onfe 't'idas peto 'a't'~igo 119, ~nciso XXII da Consti 

tuição do Estado do Amapá e tendo ~~·· vi6ta o Oftoio ne 002/93-CEACA, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito o Decreto ne 0026, de 11 de janeiro 

de 1993 , pubLicado no Diário OficiaL do Estado do Amapá .n~ 0506 , 
de 12 de janeiro de 1993 . 

Naoapá-Ap , em 1·8 de ;iansi't'O ds 1993. 

I Jctfhrf!t;; 
~;IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO W O O 4 4 de 1 8 de janeiro de 1993 

(} 1o~I(O.Io!" do &tarJo do 11~ usando das atribu_! 
çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV da Const_! 
tuição do Estado do Amapá e de acordo c~m o artigo 411 da Lei n!l 0011 
de 12 de maio de 1992 e OfÍcio ~Q 008/93, 

\ . 
RESOLVE 

Conceder o adiantamento em nome de MANOEL SOARES oo 
COUTO , Chefe da Representação do Estado do Amapá no Rio de Janeiro, 
nos termos do item III, parágrafo Único do artigo 42 da Lei n2 0011 

de 12 de maio de 1992 , até o valor de Cr$ 5.000.000 ,00 (CINCO MI 
LHÕES DE CRUZEIROS) , destinados a custear despesas miÚdas de pront; 
pagamento, com material de consumo e serviços de terceiros, objeti 
vando fazer face as atividades operacionais da Representação do G~ 
verno do Estado do Amapá no Rio de Janeiz·o . 

Macapá-Ap, ·em 1 8 de janeiro de 1993. 
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DECRETO N! O n 4 5 de 1 8 de JANE 1 R o de 19 93 

_ (} ~~l((l.elo~ ~ Ú~ do lf_~ usan~o ~as atribui_ 
çoes · que I h e sao confer 1 das pél o art 190 119, 1 nc 1 so XX V da 

'-.~ 
Constituição do Estado do Amapá e de acordo cotn o artigo 4!! da 

lei nll 0011 dé 12 de maio de 1992 e Ofic io n!! 019/93- DETRAER/CACI, 

R E S O L V E: 

Conceder o adiantamento em nome de' CARLOS AUGUSTO 
DE ALME IDA LIMA, Diretor do Departamento de Transportes Aéreos 
- DETRAER, nos termos do item I I I, parágrafo ~nico do artigo 

21.' da Lei nV 0011 do 12 de maio de 1992, até o valor 
de Cr$-30:000.000,00 (Trinta Mi l h~es de Cru2eiros), destinados 

a custear despesas mi~das de pronto pagamento com material de 
consumo e serviços de terceiros que tem como objetivo a manutenç;o 
do Departamento de Transportes Aéreos. 

Nacapá-AP, em i 8 . de janeiro de 1993 

Governador 

DECRETO N' O O 4 6 de 1 8 de JANEIRO de 19 93 

(} flov-U'I(aelo~ r/o 5tatfo do 1//fUI,J)(" us~ dOJJ atribuiçÕes 
que lhe são confe'I'Ja; pelo a'l'ti.go 219, inciso .lXV da éonsti~uiçao do Estado , t!'> 
Amapá e dé acordo com o Cl'l'tigo 4~ da Lei Jlg ·0011 de 12 de maw de 1992 e OfUJw 
ng 016/93-PROG, 

R ô S O L V 8: 

Conceder o adiantamento em nome de LôNILZA Dô ANDRADE VIANA, Chefe 

da Seção de Finanças da Procuradoria Gerat do Estado do Amapá, nos termos do item 

111, paré.groJo Único do Cl'l'tigo 2g da Lei nP 0011 de 12 de maio de 1992, até o v~ 

Zor de C'l'$-40. 000.000, 00 (Quarenta MilhÕes de CPuzeiros), destinados a custellJ' 

despesas miÚdaa de pronto pagar.ento, ;om ff~teriat de consumo e serviços de tercei 

roa, que tem como objetivo a tr.anutençào e administração da Procuradoria Geral. do 

Estado do AlllOpá - PROG, pa.ra o rr.ês de Janeiro/93. 

Macap<Í-AP, em de janeiro de 1993 

~: (y.( gdlb~Jt~tt:> ~~NIBAL BAR~LLOS 
Govel'nador 

DECRETO ( ) N' O O 4 7 de 1 8 de janeiro de 1993 

(} ~tl-e~l(aelo~ r/o fitru/o do 1111«ljXf,usando das atribu_! 
ções que lhe são conferidas pelo antigo 119, inciso XXV da Const_! 
tuição do Estado do Amapá e de ac~rdo ~om o artigo 42 da Lei~ 0011 
de 12 de maio de 1992 e Of{cio 'nº 0016/93-DEFENAP, 

R E S O L V E : 

Conceder o adiantamento em nome de SOLANGE MARIA co~ 

LHO COUTINHO, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo/DAA, nos ter 
mos do item III, parágrafo Único do artigo 22 da Lei n2 0011 de 12 
de maio de 1992, até o valor de Cr$ 50 .000.000 , 00 (CINCOENTA MILHCES 
DE CRUZEIROS), destinados a custear despesas miÚdas de pronto pag~ 
mente , com material de consumo e serviços de terceiros, objetivando 
a manutenção e administração da Defensoria PÚblica do Estado do 
Amapá. 

Macapá-Ap, em i 8 de janeiro de 1 993 . 

~~~ 
Governador 

DECRETO ( l N' 0 ()' 4 g de t 8 de janeiro de 19 93 

(} ~v-ei"I(O.elo~ elo {daJo ~ ~~~~ u~ando das atri 
buições que lhe são conferidas p~l~ p~t1go 119, inc1so XXV da 
constituição do Estado do Amapá e de àcordo com artigo 42 da lei 
n2 0011 de 12 de maio de 1992 é oficio n2 002/93-SEAGA, 

\ , 

R E S O L V E 
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conceder o adiantamento em nome de SIMÉIA DE MELO 
PEREIRA,Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do ex-Terr! 
tório Federal do Amapá nos termos do item III , paragráfo Único 
do artigo 22 da lei nv 0011 de 12 de maio de 1992, até o valor 
de Cr$~ 42.000.000 ,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS) , de~ 
tinados a custear despesas miÚdas de proto pagamento, com mat~ 
rial de consumo e serviços de terceiros, objetivando suprir as 
necessidades de caráter urgente da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento. 

DECRETO 

MACAPÀ-AP, em janeiro de 1993 . 

I ~Lrdotd~ 
AmAL BA'kCELLOS 

Governador 

N~ O O 4 9 de 1 g· de janeiro de 1993 

(} qov-e/"l(aelo~ elo 5tatfo do lf~usando das atr_! 
buições que lhe são conferidas pelo artigo 119, i nciso XXV da 
constituição do Estado do Amapá e~i acordo com artigo 4!! da Lei 
n2 0011 de 12 de maio de 1992 e .OfÍcio nll 0034/93-GAB-SEFAZ, 

RESOLVE 

Conceder o adiantamento em nome de RUI MIRANDA, Che 
fe da seção de Atividades Gerais e Transportes, nos termos do 
item III, paragráfo Único, artigo 42 da Lei n9 0011, de 12 de 
maio de 1992, até o valor de Cr$: 20.000.000,00 ( VINTE MIUiEs 
DE CRUZEIROS ), visando custear despesas miÚdas de pronto pag~ 

mento, com matérial de consumo e serviços de terceiros, tendo 
como objetivo a conservação e manutenção da Secre t aria de Estado 
da Fazenda. 

Macapá-AP, em i 8 de janeiro de 1993. 

J.:!~ 
Governador 

DECRETO ( ) N' O O 5 O de 1 8 de janeiro de 19 93 

(} ~v-el"l((l.elo~ elo Edatfo do 1111U1fá, usando das atr i bu ~ 
ç~es que lhe são conferidas pelo,a~~i~o 119, 1nciso XXI I da Const~ 
t u i ção do Estado do Amapá e o di sposto na L e i Comp I etnentar n!! 0003 
e Oficio n!! 002/GAB/SEAGA, 

R E S O L V E 

Nomear LAÉRC IO AI RES DOS SANTOS, para exercer o ca~ 
go em comissao de Secretário do Conselho.Estadual da Polltica Asri 
ria, fund i ária, AgrÍcola e extrativista vegetal, C~digo : CDS-1, a 
contar de 22 de de2embro de 1992. 

Nacapaá-AP, e• 1 ~ de janeiro de 1993. 

Governador 

DECRETO ( l N' O O 5 f de 18 de JANEIRo de 1992 

(} ~v-e/"l(aelo~ elo fitado do 11/IUl-~ usando das atribu! 
ções que lhe são conferidas pelo,ârt~go 119, inciso XXII da Const_! 
tuição do Estado do Amapá e OfÍcio n2' 021/93-DIREX, 

R E S O L V E;' 

Designar PEDRO RONILDO DIAS HALCHER, Coordenador, CÓ 
digo FG-1 , para exercer acumulativê!Jllente e em substituição o cargo 
de Diretor Executivo dç Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 
- RURAP, durante o impedimento do respectivo titular que entrará em 
gozo de férias regulamentares, no período de 19 de janeiro a 05 de 
fevereiro do corrente ano. 

Macapá-AP, em · i g de janeiro de 1993 

).,~~~ 
Governador 
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DECRETO N' O O 5 2 de i R de ·Janeiro de 1993 

(} ~~I(Qio!" lo fitaJo tfd 11~ uando das atribui 
çÕes que lhe são conferidas pelo art~go 119 , ~nciso llii da Consti 
tlliçÃo do Estado do Amapá, ' -

RESOLVE 

Ezonerar ROSI TORRES LINA, do cargo em comissão 

de Assessor , CÓdigo : CDS-1 , do Instituto de Estudos e Pesquisas 
do Estado do Amapá. 

/ltacapá-Ap, em \ f1 de Janeiro de 1993 . 

Governador 

DECRETO N' O O 5 3· de t R de janeiro de 1993 

(} ~~l((llo!" lo {dalo tfd tfiiU1fKí,usando das atribu_!: 
ções que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Const_!: 
tuição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E 

Exonerar MARIA MADALENA MOURA DE MENDONÇA, do cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete, CÓdigo; CDS-1, do Instituto de Estu 
dos e Pesquisas do Estado do Amapá-IEPA. 

Hacapá-Ap , em l 8 de janeiro de 1993. 

_}.:;;/·c!!~ 
Governador 

DECRETO N' O O 5 4 de 1 R de Janeiro de 1993 

(} ~~I(Qio!" lo fitalo tfd t'111U1fKí,usondo das otribu~ 
ções que lhe são conferidas peLo artigo 119, inciso XXII da Const~ 

tuiçâo do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

E::onerar BELDER JOSÉ PREITAS DE LIMA FERREIRA, 

do cargo em comissão de Chefe de Gabinete , CÓdigo : CDS- 2, da 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte . 

DECRETO 

Macapá-Ap, em l 8 de janeiro de 1993 . 

(tv. /t~/;,:•aJ.t~ 
~~~IBAL BARCr.LLOS 

Governadozt 

N' O O 5 5 de 18 de janeiro de 19 33 

(} ~~I(Qio!" lo fitalo tfd tfM4jXI
1

usando das atztibui 
ções que lhe soo confe~idas pelo artigo 119, inciso XXII da Coneti 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Ezonerar RAINURDA DA SILVA PONTES, do cargo em 
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comissão de Diretor do Depal'tamento de Educação Básica, · CÓdigo: 

CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação, Cuttul'a e Esporte. 

Naeapá-Ap, em i S ds iansiro ds 1993. 

~~u'Ja/6u;a/6o 
L~iNNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N~ O O !1 ll de I 8 de JANEIRo de 19 93 

_ (} 0~/(Qiol" lo fitalo tfd tfMfJ, usando daa atribui. 
çoes que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amap;, 

R E S O l V E: 

Exonerar NIRACI OA SILVA COSTA do cargo em comissão 
de Diretor do Departamento de Cultura, CÓdigo CDS-2, oa Secretar ia 
de Estado da Educação, Cultura e Esporte. 

DECRETO 

1 I 'l Nacap~-AP, em 0 de janeiro de 1993 

~ 1uf [i~titl(/,.'7 
0JN,IBAL BARCELLOS 

Governador 

N' O O 5 1 de t 8 de Janairo de 19u 

(} ~tni"I(O:Io!" lo fitado tfd t'111U1fKí,u"ando das atribu:f 
çoes que lhe são conferidas pelo artigo 229, inciso XXII da Conat:f 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Ezonerar MA RIA NEUCI GÓES DE LIMA, do cargo em 

comissão de Diretor do Departnmento Téalliao PedagÓgico, CÓdigo: 

CDS- 2, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, 

Nacapá-Ap, em i 8 de janeiro ds 1993 . 

(;. tdoltft-
~~IBAL BARCELLOS 

Go111rnador 

DECRETO N~ O O 5 8 de 1 R de Jansi'l"o de 1993 

(} ~lfe-1"/(Qio!" lo [daJo tfd 11KC4fd,ueando daa atribui 

çõee que the são con;~ridaa peto a't"tigo 119, inciso XXII da Consti 

t uiçâo do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Ezonsrar EDGARD TADEI' 

em comissão de Delegado Gera t de Ens ino 

UA'J'OS TOSTES, do cargo 

Rsgiona t , CÓdigo :CDS- 2, da 

Secretaria de Estado da tducaçâo, Cuttvra R EsportP. 

ltacapá-Ap, em j R ds Jan.ei't"o ds 1993 . 

~/ 'M'./~6(,11/;;J --~~~IBAL BARCELL&~ 
GC'vernador 

DECRETO 

(} ~~l((llol" lo {dtUfo do tfMfJ, usando das atribll:f 
çÕ11s que ths são co~feridae pelo artigo 119, inaieo llii da 
Conetitui.çâo do Estado do Amapá, 

RESOLVE 
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E:one~a~ MANOEL DO NASCIMENTO RAMOS, do ca~go em 

comissão de Diretol' do Depal'tamento de Ensino Médio . e Supletivo, 

CÓdigo : CDS- 2, da Secret a~ia de Estado da Educação, Cuttupa 

e Esporte . 

DECRETO 

Nacapá- Ap , em i 8 de janeiro de 1993. 

~~· ~,t/j(Jd f in ~~~BAL BARCELLOS 

Governador 

N! O O 6 O de 18 d e janeiro de 1993 

(} ~lfY'I(a/ol" /o fitado do lfMAusando das atribu:f 
çoes que Lhe são confel'idas peto al'tigo 119, inciso XXII da Const:f 
t uição do Estado do Amapá , 

RESOL V E 

Exonerar FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ, do 

cargo em comissão de Assessor, CÓdigo : CDS- 1, da Secretaria 
de Estado da Educação, Cultura e Espo~te . 

., ("\ 

Macapá-Ap , em l :· de janeiro de 1993. 

/ J ul cllftt(t!Z.~ ~~IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N! O O 6 f de .1 R d e janeil'o de 1993 

(} ~lff.tl"l(a/ol" e/o fitado do lfMAu!Jando das atribu:f 
çoes que Lhe são conferidas peLo a1'tigo 119 , inciso XXII da Const:f 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Exonera1' BENONI FERREIRA LIMA , do cal'go em comissão 

de Chefe da Divisão de ~Zimentação Escota1'/DAE, CÓdiga CDS-1 , 
áa Secl'etal'ia de Estado da Educação , Cultu1'a e Espol'te. 

DECRETO 

J (~ 
Macapá-Ap, em i o de janeiro de 1993. 

A·v.t6ai1~ 
~ ANNIBAL QARCELLOS 

GovePnador 

N~ O O 6 2 d e 1 8 de janeiro de 19 93 

(} ~lfU"I(a/ol' lo fitado do lfMj'd1usando das at1'ibu:f 

ções que the são confel'idas peto a1'tigo 119, inciso XXII da Consti 
tuição do Estado do Am~pá , 

RESOLVE 

Exone1'a1' BENEDITO RODRIGUES BARBOSA, do capgo em 

comissão de Chefe da Divisão de Apoio ~dministl'ativo, CÓdigo : 
CDS- 1, da Seoretal'ia de Estado da Educação , Cuttul'a e Espor te . 

Hacapá- Ap , em i 8 de j aneiro de 1993 . 

J:,).( Íti~c~aft) 
~ ARNI BAL BARCELLOS 

Gove1'nado1' 
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DECRETO N! O O 6 3 de i 8 de janei ro de 1993 

~ ~~l(a/ol" lo fitado do lfMAusando das atribu:f 
çoes que Lhe s ao con f eridas pelo artigo 119, i nciso XXII da Const:f 

tuição do Estado do Amapá, 

R ESOL V E 

Exonerar RAUL CONCEIÇÃO DA SILVA RAMOS, do cal'go 

em comissão de Chefe do Centro Didático Piscina Pl'ofesso~a Rosa 

Ma~ia Ata~de Tou~inho , CÓdigo : CDS-1 , da Secretaria de Estado 
da Educação, CuLtura e Esporte. 

Macapá-Ap, em J t:'' J r 1 de janeiro de 1993 . 

11,:l;~~~ .. ~~ft-, 
~~~IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N~ O O 6 4· de 1 8 de janeir o d e 1993 

~ ~lfel'l(a/ol" lo fitado do lf~aAusando das atribu:f 
çoes que Lhe sao conferida s peto art i go 119, i nciso XXII da Consti 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOL V E 

E:r:one1'a1' MARIA ANGELICA CASCAES TEIXEIRA, do cargo 

em comissão de Chefe da Divisão de Ensino de 1 ~ Grau, · CÓdigo : 

CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte . 

Macapá-Ap, em i 8 de janeiPo de 1993. 

Govel'nador 

N~ O O() ~ d e f 8 . d e J ANEIRod e 1993 

~ (} Çolf~/'l(fl.lol' lo &tat/o do lf~a;x~, us ando das at r i bu j_ 

çocs que l he sao co nfer idas pel o artigo 119, inciso XXII da 

Constitu ição d o EstaJo do Amapá, 

R E S O L V E: 

Exoner ar MARIA NEUSA CARMO DE SOUZA do cargo e m 

com i ssào de Chefe da Di v i são de Projetos e Pesqu isas Histórico

-Cu l tural, CÓdi go COS-1, da Secretaria de Estado da Educação, 
Cultura e Esporte . 

Macapá- AP, em i8 de janei r o de 1993 

· ~v•'-! irt~(t/0 -~~~SAL BARCELLOS 

Gove rnador 

DECRETO N~ O O 6 6 de f 8 d e J ANEIRo de 19 93 

~ . (} ~lf~/"l(a/o!" lo fitar/o do lfM~ usando das atr i buj_ 
çoes que lhe sao confe ridas pe l o art ig o 119, inci s o XX I I d a 
Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

Exonerar JOSÉ RIBAMAR PESTANA FILHO do cargo em 

comissão de Chefe da Divisão Técnico- Oesportivo/DEFD; CÓd igo 
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COS- 1, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte . 

18 de janeiro de 1993 

,, fudcr ct/h 
cYiflf/1 BAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO Nt O O 6 7 de 18 de JANEIRO de 19 93 

-
(} ~IJUI'~Iofl' lo fdruld t,Ú t1Mf'á, usando das atr i buj_ 

çoes que l he s;io conferidas pelo artigo 119, inciso XXI I da 

Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

Exonerar LÚCI A "4AR I A LI "4A AN DRADE, do 

cargo em comissao de Diretor da Escola de 19 Grau Josefa Juci lei de 

C~digo CDS- 1, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte. 

Nacapá-AP, e a 1 8 de janeiro de 1993 

Governador 

DECRETO N! O O 6 8 de t R' de janeiro de 1993 

(} ~lfU"I(Qiofl' do fitado t,Ú t1M4fJd,usando das atribu:f 

çoes que the são confe~idas peto a~tigo 119 , inciso XXII da Const:f 

tuição do Estado do Amapá, 

RESOL VE 

E:conera~ NA RIA DE TIAZARf FAÇANHA DA SILVA, do cargo 

em comissão de Di re tor da Escota de J9 e 21> Graus , Dr . A.te;z;andre 

Vaz Tavares, CÓdigo: CDS-1, da Secretaria de Estado da Edupação , 

Cuttura e Esporte . 

Nacapá-Ap , em 1 S de Janeiro de 1993 . 

~/'w ~i~~~fln ~~~BAL BARCELLdS 

Governador 

DECRETO N! O O 6 q de 1 8 de Janei~o de 1993 

(}_ ~IJ-U"I(atfofl' lo[;(~ t,Ú lf~usando das atribu~ 
çoes que the sao conferidas pelo a~tt.go 119, 1.ncuo XXII da Conet~ 

tu!ção do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

E:conera~ RAINUIIDO lONA TO DA SILVA SOUZA, do cargo 

em comissão de Di~e tor da Escota de J9 e 29 Graus Gen'erat A8.!. 

CÓPIAS NO. D.I.O. 
A emprenu Oficial prelta MI'VIçoe de reprogratla • 
'voct nlo ptaga • reduçlo;, Aeduçlo de 82 • 71" do 
documento õrtglnal com a nitidez caracterfatlca. 

cóPIA DA P~ DO 0.0 . AliTENTICADA 
c()ptA.QI~ 
DUPlO CARTA 

011: IWin'O A ALT'IRAÇAo IÍII Pflllblo AVIIO 

Cl't 3.000,00 
Cl't 1.000,00 
Cl't 5.500,00 

' 

vedo costa, código : CDS-1 , da secl'etal'ia d• Estado da &duoaçao, 

Cuttul'a e Esporte . 

1.1~ tatKL/0 ~;;~BAL BARCELLOS 

Oov•r"adol' 

DECRETO N! O O 7 O de i 8 d~ !a"'iro de 19u 

(} ~IJUI'~Iofl' rio fdruld f.Ú t1M4fJd,uea"do dae atztibu.f 

çoes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inoieo llii da Const.f 

t uição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

E:conerar ROBERTO SENA SANTANA , do cargo. em comiuào . 

de Diretor da Escola de J9 Grau Gonçatvte Dias , CÓdigo: CDS-1, da 

Secretaria de Estado da Educação , Cuttura e Esporte. 

Hacapá-Ap , em 1 8 de ia"•iro de 199&, 

cA~-tti~af0 
ANNIBAL BARCELLOS 

Govtrnadozt 

DECRETO N! O O 7 f de t 8 de JANEIRo de 1993 

_ (} ~v-e_:'I(Qiofl' rio fdruld f.Ú t1Mf'á, usando das 
çoes que I h e sao conferi das pe I o art i 90 119, inciso 
Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

atribui 
XXII da 

Exonerar ANTON IO VALOEZ DOS SANTOS CAMBRAIA do 
cargo em com i ssão de O i retor da Esc o la Graz i e la R eis de Souza, 
C~digo CDS-1, da Secretaria de Estado de Educeçào, Cultura e 
Esporte. 

Macapá- AP, ea 'f 8 de janeiro de 1993 

/}~.~">~ 
~~N IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N' 0 0 7 2 de f 8 de JANE IRO de 19 93 

_ (}~~~lo!" lo [;(aJo f.Ú t1M4fJd, ueendo das at ribui 
çoes que I h e sao conferi das pe I o artigo 119, i nc i eo XX li do 
Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 
Exoneror CLEOOINÉIA PAES 00 CARMO do cargo em 

comissao de Diretor da Escola de 11! Grau Mário Quirino de Silve, 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Rua 06ndldo Mlndle n9 .as 
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CÓdigo CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte. 

Nacepá-AP, em 18 de janeiro de 1993 

~iadJq~ ~~IBAL BARCELLOS 
Governaaór 

DECRETO N' O O 7 3 de 18 de janeiro de 1993 

(} ~ifUl'l(alo~ lo EJtadd fÚ ~~~usando das atribui 
çÕes' que t.he são conferidas pe'Lo art.igo 119, inciso XIII da Consti 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

E~onerar ANTONIO MONTEIRO BARBOSA, do cargo em comi~ 

sao de Diretor da Escola de JP Grau Jesus de flazaré, · CÓdigo : 

CDS· J, da Secretaria de Bstado dd Bducaçio , Cultura e Esporte . 

Naoapá-Ap, em 1 g de janeiro de 1993. 

A~;,~ 
Governador 

DECRETO N' O O 7 4 de i 8 de janeiro de 19 93 

(} ~v-e~l(a.lo~ lo Eittu/~ fÚ ~116ajJd1 usa~do. das atribui 
çõee que the são conferidas pelo art~go J19, ~nc~so XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Dispensar LUCICLÉIA FIGUEIREDO LEITE, da função 
de confiança de Chefe da Seçio de Curr~cutos e Programas/ÓAPIDTPE , 
CÓdigo : CDI- 2, da Secr'etaria de Estado da Educação, Cultura 
e Bspoz>te. 

NaoapCÍ-Ap, em i 8 de janeiro de 1993. 

{}u·k·/Jc,o(0 
~~NIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N' O O 7 5 de 18. de janeiro de 1993 

{) ~~lfY'I(O.Io~ rio &tru/o t/o lfMjXf, usando das atribui 
gôeS que the s ão confe~idas peLo artigo 119, inciso XXII da 

Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Dispensar NI RLBRE DA SILVA DE ARAÚJO 
fu~çio de confiança de Chefe da Seção do Livro Didático 
Esootar!DAP!DTPB, CÓdigo: CDI- 2, da Secretaria de 

Educação, Cuttu~a e Esporte . 

Maoapá- Ap, 9111 i S de Janeiro de 1993. 

~~~·id~aét~ ~;RIBAL BARCELLOS 
Governador 

SOARES, da 
e ' Ma tel'iat 
Sstado da 
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DECRETO N! O O 7 6 de i 8 de janeiro de 19s3 

. . ~ ~v-Y'I(U.M~ lo EJt~ fÚ ~~~usando dae a~ribui: 
çoes que the sao conferidas pet.o artigo 119, inciso XXII da Consti 
t ui ção do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Dispensar EVARISTO GONES BRAZÃO, da funçio de co~fia~ 
ça de Chefe da Seção de Atividades Ge~ais/DAA, CÓdigo: CDI-2, 
da Secretaria de Estado da Bduoação, Cuttul'a e Espol'te . 

NaoapCÍ-Ap, em i 8 de janeiro de 1993. 

1, ,t2aa &oa: tt (b 
NNIBAL BARCELLOS 

'-' . 
Governador 

DECRETO N' O O 7 7 de 1 R de JANEIRo .de 19 93 

çoes que 
(} ~lf~~l(ario~ rio &tru/o fÚ 11MjJd, usando das atribui_ 

lhe sao conferidas pelo artigo 119, inci so XX II da 
Const ituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

Di spensar MARIA DAS GRAÇAS DA S ILVA E SILVA da 
função de confiança de Chefe da Seção de Apoio ao Ens ino de 22 

Grau/D EMS, C~digo CDI-2, da Secretaria de Estadó da Educação, 
Cultura e Esporte . 

Nacapá-AP, em 18 de janeiro de 1993 

~~~J~ 4Ctct/tj 
~~~NIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N~ · O O 7 8 de i R de janeiro de 19 93 

(} ~v-Y'I(U.Io~ rio Eittu/o fÚ 11MjJd,uaando das atribui 
çÕee que the são conferidas peto a~tigo , 119, inciso XXII da Consti 
tuição do Est ado do Amapá, 

RESOLVE 

Dispensar CLARICE ALVES DA SILVA, da função de 
confiança de Che fe da Seção de Progl'amação e Nutrição!DA&IDAB, 
CÓdigo: CDI- 2, da Secretaria de Estado da Educação, CuLtura 
e Esporte . 

NacapCÍ-Ap,-.:lm 18 de janeiro de 1993 . 

~~}~ taAc-;a~ 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N~ O O 7 9 de. 1 8 de janeiro de 19 ·93 

q ~/fe,~I((J.r/o~ rio &tatf_o fÚ 11~ usando das atribuj_ 
çÕes ' que lhe sao conferi das pelo art 1go 119, 1nc1so XXII da Constl 
t uição do Estado do Amapá e Offcio n2 00331/93-GAB/SEECE, 

R E S O L V ·E 

Dispensar ILZA PINHEIRO MORAES, da funçêo de conf iança 
de Secretár io da Escola de 12 Grau Araçary Corr;a Alves, C~digo: : 

--------------------------------------~ 
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CDI - 3, da Secretaria de Eetado da Educa~;o, Cultura e Espor~e. 

18" de janeiro de 1993. 

Governador 

DECRETO N! O O 8 O de 18 de jane iro de 1993 

(}_ ~~I((J.elo!' elo &ttufo átJ 11~ us ando das atribui 
çoei que lhe s ao conferidas pe lo artigo 119, tnci so XXII da Constl 

t ui çâo do Es t ado do Amapá e Ofrcio n2 00331/ 93-GAB/SEECE, 

R E S O L V E 

Dispens ar PEDRO DA PAIXÃO DIAS, da função de conf iança 

de Secr etário do Jardi m de l nf~ncia Mundo da Criança, C~di go: CDI - 3, 
da Secr etaria de Estado da Educação, Cul tura e Esport e . 

1 ~ de j anei r o de 1993 . 

Governador 

DECRETO N! O O R f de i 8 de janeir o de 19 93 

(} ~~I(Qelo!' lo &ttufo átJ 11~usando da s at r ibui_ 

çÕes que t he eão conferidas peto artigo 11 9, inciso XXII da Consti 

t uiçào do Ks t ado do Amapá, 

RESOL V K 

Nomear FRA NCISCO DAS CHAGAS FERREIRA PEIJÓ , par a 

exercer o cargo em comissão de Chefe de Cabi~ete, CÓdi go : 

CDS- 2, da Secretaria de Estado da Educação , CuLtura e Es por t e . 

Hacapá-Ap , em 18 de jane iro de 1993 . 

~(}~ td.itth 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N' O O 8 2 de 1 8 de jan eiro de 1993 

(} ~~l(aelo!' /o &ttufo átJ lf~usartdo das atribui_ 

çoes que the são conferidas pe Lo ar tigo 119, inc iso XXI I da Consti_ 

t ui çào do Estado do Amapá , 

RE SOL V E 

Nomear ROSY TORRES LI HA, para exercer o cargo em 

comissão de Diretor do Depart amento de Educação Básica , CÓdigo : 

CDS-2 , da Secr etar i a de Es tado da Educação , Cu Ltura e Espor t e . 

Nacapá-Ap , em 18 de ;janeir o de 1993 . 

Goverrtador 

DECRETO W() ()~ ·~de t 8 de JANEIRO de 19 93 

(} ~~I((J.r/ol' lo &ttufo átJ 11~ us ando das atribui 
çoes que lhe s ao conferidas pe lo art igo 119, inciso XXI I da 
Constitu iç;o do Estado do AMapá , 

R E S O L V E: 
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No•ear MARIA NEUSA CARMO DE SOUZA par a exercer 

o cargo em comis sao de Diretor do Departamento de Cultura , CÓdigo 

CDS- 2, da Secretar i a de Est ado da Educação, Cultura e Espor t e. 

Nacapá-AP, ea 1 8 de jane i ro de 1993 

~uÚdc;rii~ c!':~: I BAL BARCELLO( 

Governador 

DECRETO N' O O 8 4 de 18 de Jan• i ro de 19u 

{J ~~I((J.elo!' dÓ Útufd tJo ~~~ueando doe atribui 
çõee que t he eão c onf eridas pelo .art igo 119, ino i eo lXII da Coneti 
tuiçào do Estado do Amapá, 

R E SOL V E 

Nomear NA RIA GRACIETE SIL VA DA NOTA, para e:tel'OBl" 

o cargo em comissão de Dil"etor do De pa r t amento Técnico Peda gÓgico , 

CÓdigo: CDS- 2 , da Secretari a de Est ado da Edu~ação , Cu~tul'a 
e Es port e . 

Nacapá-Ap, em 1 S de janeiro de 1993. 

~ rt/. ActÁ1~!h ~~~IBAL BARCELLOS 

GoiJernador 

DECRETO N~ O O 8 5 de 18 de janeiro de 1993 

(} ~~I(Qelo!' lo &ttufo átJ 111fUlfJdJ'~•ando das atribui_ 

ções que l he s ão conferidas psto ar tigo 11 9, inciso XXII da Consti 

tuiçâo do Estado do Amapá, 

R ESOL V E 

Nomear BENEDI TO RODRIGUES BARBOSA, para uercflr 

o cargo em comi ssão de De l egado Ce!"al de Ens i no Reg i onaL , CÓdi go : 

CDS-2, da Sec retaria de Es tado da Educação , Cu lt ur a e Espor t e . 

Haoapá-A p , em i 8' de janei r o de 1993 . 

<k<· ?·a.dc,a{/;7 
f Af1,:RIBAL BARCELLOs' 

Go1Je1'nador 

DECRETO 

(} ~LI-et'l(aelol' elo &ttufo átJ l11fUlfJd
1 

us ando da s atribui: 
çÕes que the s ão confer idas pe~o ar t igo 11 9, i nciso XXII da 

Corts titui çào do Es t ado do Amapá, 

R E SOL V E 

Nomear AIL TON ASDRUBAL CARDOSO GUEDES, pa 1'a e:te1'c e1' 

o cargo em comissão de Dire tor do Dspartamento de Ens i no Médio 

e SuptetiiJo , CÓdigo: CDS- 2, da Sec r• t ar i a de Estado da Educação , 
Cu l tura e Espor t e. 

~·.)~;la /}.'ia! ~J 
~VarBAL BARCELLOS 

Gou•rnador 
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DECRETO N' O O 8 7 de 1 8 d~ janeiro de 1993 

. ~ ~~1((/,lofl' lo pttUÚ tÚ lfMX~sando das atribui_ 
çoes que Lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Consti 
tuição do Estado do Amapá, ' -

RESOLVE 

Nomear BELDER JOSÉ FREITAS DE LIMA FERREIRA, para 

e~ercer o cargo em comissão de Assessor, CÓdigo : CDS- 1, da Secreta 
ria de Estado da Educação, Cultura e Esporte . 

~acapá-Ap, em j 8 de janeiro de 1993. 

Jy~C~t /c;cd; 
_ , ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO NY O O 8 S de 18 de janeiro de 1993 

_ ~ 1ov-~l(alo!l' lo fitado tÚ lfMAusando das atribui 
çoes que Lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da Consti 
tuição do Estado do Amapá, . -

RESOLVE 

Nomear CLARICE ALVES DA SILVA, para e~e1•cel' o Cal'go 

em comissão de Chefe da Divisão de AZimer.tação EscoZar/DAE , 

CÓdigo: CDS-1, da Secl'etal'ia de Estado da Educação, CuZtuJ'a 
e Esporote . 

Macapá-Ap, em ig· de janeiro de 1993 . 

I 

Á: "·c' lrr/;<-(Lfh 
~ ANNIBAL BARCELLOS 

Govel'nador 

DECRETO N~ O O 8 9 de i 8 de janeiro de 1993 

~ ~Pv-~fl'I(Q.Iof' lo fitado do lf!fe.a.Xusando das atribui 
çÕes que Zhe sao conferidas pelo .artigo 119, inciso XXII da Constj_ 
tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Nomeal' BENONI FERREIRA LIMA, pal'~ exercero o cargo 

em comissão de Chefe da Divisão de lipoio AdminiStra:~vo , CÓdigo:· 

CDS- 1, da Searoetaria de Estado da Educação, CuLtura e Esporte . 

Afacapá-Ap, em 18 de janeiro de 1993. 

frn< tdA~~:t~ ~~~IBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N' O O 9 O de 18 de janeiro de 1993 

(} Çov-~f'l(ar/uf' lo &tado do lfiiUltjJá~sando das atribu~ 
çÕes que Zhe são conferidas ·peto artigo 119, inciso XXII da Conet~ 

t uição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Nomear RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUZA, para e~eroc~r o 
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• 

cargo em comissão de Chefe do Centro Didático Piscina Professora 

Rosa Maria Ata~de Tourinho, CÓdigo: CDS- 1, da SecJ'etaria de Estado 

da Educação, Cultura e Esporte . 

Nacapá-Ap, em de janeiro de 1993. 

Governador 

DECRETO N~ O O 9 f ·de 18 de janeiro de 1993 

(} Çov-~f'I(Q.Io!l' lo fitado do lfHeaj4
1
usando das atribu~ 

çÕes que lhe são conferidas peto ~~tigo 119 , inciso XXII da Const~ 

tuição do Estado do Amapá, 

RESOLVE 

Nomear MARIA DE NA ZARÉ FAÇANHA DA SILVA', para e~ercero 

o carogo em comissão de Chefe da Divisão de Ensino de 1 9 Grau, 

código: CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação , Cultura 

e Esporte . 

DECRETO 

Ma capá-Ap ;·-em 1 n 1 (::;; de janeiro de 1993. 

/ . / // I! 
J~~ f J,,j ~~~ ~I V-'t .. !_..~ J 

C · ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

N! O O 9 2 de 18 de JANEIRode 19 93 

(} ~Pt!-~fl'I((J,Iofl' lo fitfUÚ do lfMA usando das atribui. 
çoes que I h e sao conferi das -~~ .1 o a rtigo 119, inc iso XX I I da 
Constituiç;o do Estado do Amap~, 

R E S O L V E: 

Nomear M I RAC I DA SILVA COSTA para exercer o cargo 

em comiss;o de ChPfe da Divi s;o de Proje~os e Pesquisas Hist~rico
-Cultural, C~digo CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, 
Cul tura e Esporte. 

DECRETO 

Macap~-AP, em { ~· 
.LO de janeiro de 1993 

. 12 6 ... . /// rP um·v .. 'lct!...C) 
BAL BARCELLOS 

Governador 

N! O O 9 3 de 18 de JANEIRo de 19 93 

(} ~tl-~!l'l(ar/uf' lo &truú tÚ lf/IUltX usando das atribui. 
çoes que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII da 
Constituição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

Nomear AOINAELZA REGO GÓES para exercer o cargo 
em comissao de Chefe da Divisão Técnico-Desportivo/DEFO, C~digo 

CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, Cu ltura e Esporte. 

Macapá-AP , em ! g de janeiro de 1993 

~; t.{)Af/ld!t; 
~ ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 
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DECRETO N' O O 9 4 de i g· de janeiro de 19 93 

(} ~V'U"I(Qdo!" do &tado do 11~ usando das atri bu! 
ções que l he são conferidas pelo ~rtigo 11 9, i nciso XXII da Const_! 
tuição do Estado do Amapá , 

R E S O L V E 

Nomear MARIA MADAL ENA MOURA DE MENDONÇA, para exercer 
o cargo em com1ssão de Chefe do NÚcleo Setorial de Planejamento, c~ 

digo : CDS- 1 , da Secretaria de Estado da Educação , Cultura e Esporte. 

Macapá-Ap , em ! ~ de janei ro de 1993. 

~~~!~~ 
Governador 

DECRETO N~ O O 9 5 de 1 ~ de JANE 1 Ro de 19 93 

-çoes que 
(} ~IJ'e/"I(Qdo!" do btfUÚ do 11/IUJfXÍ, usando das atribui. 

lhe s ão confe r idas pe l o artigo 119 , inci so XXII da 

Const i t u ição do Estado do Amap~, 

R E S O L V E: 

Nomear NAÍD E DA S ILVA MOR AES para c>'Hcer· o cargo 
c>m com issaa de o,retor da Esco l o de t º Gr au Josera Juc i le tdP, 
CÓdi go CDS- 1, 
EsportE' . 

DECRETO 

da Secret aria de 

Macap~-AP, em • t"l . (~ 

Estado da Educaç~o. Cultur a e 

de j aneiro de 1993 

Governador 

N~ O O 9 6 de 1 8 de janeiro de 1993 

(} ~IJ'i,/"I(Qdo,"- do f!taJo do t'111U1fd,usando das at ribu~ 
çÕes que l he são confer i das peLo artigo 119 , incis o XXII da Const! 

t ui ção do Estado do Amapá , 

R E SOL V E: 

Nomear MARIA N"t:UCI GÓES DE LIMA, pa:•a exercer o cargo 

e"' co-r--:seào CE :::rr · ol' da Eecoio ce 1; e 2f :7raus Er . Atexandre 

Vaz Ta:>ares , CÓàig!) ; C!'~- ? , àa Secre:cria àe ê.:scaào da Educação; 
CuLtura e Esporee. 

DECRETO 

NacapÓ-Ap .-m i L de janeiro de 1993. 

i ;"'.; ;~_-~/?. ".:~ ;(:.., 
~NNIBAL BA RCELLOS 

Governador 

N' O O 9 7 de 1 8 de janeir o de 1993 

(} ~IJ'ti'I(Qdo!" do fitado do lllfr4.;xJ
1
usando das atribui 

çoee que Lhe s ão confe r i da s peto a~tigo 119, i nciso XXII da Coneti 
t ui ção do Estado do Amapá, 

RESOL V E 

. 
Nomear NA RI A ANGELICA CASCA"t:S TEI XEIRA, para exercer 

o cargo em comis são de Diretor da Esoota de 19 e 29 Gra~s GeneraL 
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Az evedo Costa , CÓdigo : CDS- 1 , da Secret ari a d1 Es tado da Educação, 

Cu t tura e Espor t e . 

ltlaaapá-Ap, em 18 de ianeil'o d• 1993 . 

~1t.Jcd~14~ ~~~IBAL BARCELLOS 

Gov•rnador 

DECRETO N! O O 9 8 de i 8 de Jan•il'o de 1993 

(} ~V'U"I(Qdol" do EJtado do ~~~usando das atl'ibu:f 
ções que the s ão conferi das pe to fPtigo 119, inciao XXII da Consti 
t uiçâo do Estado do Amapá, · 

RESO LV E 

Nomear SEBASTIÃO PEL AES DA LUZ, para exercer o 

cargo em CO"'issào de Diretor da Esc o t a de 1 g Grau Gonça tves 

Dias , da Secrecaria de Estado da Educação, Cuttura e Es porte . 

Hacapá-Ap , em 1 g de j aneiro d1 1993. 

~~{ ftct!'i~tt~ 
'- ANNI BAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N~ O O 9 9 de 18 de JANEIRo de 19 93 

(} ~IJ'i,/"I(Qdol" do btfUÚ do 11~ usando das atribui. 
çoes que I he são conferi das ~eJ o artigo 119, i nciso XX li da 
Constitu ição do Estado do Amap~, 

R E S O L V E: 

Nomear CLEODINÉIA PAES DO CARMO para e~ercer 
o car go em com•ssão de Dir etor da Esco la Gra : ie la Re i s de Sou za, 
CÓdigo CDS-1, 
Esporte . 

DECRETO 

da Secretar i a de Est ado da 

Nacapá-AP , em j f de janeiro 

/;} , ;;· .· ( , I . ;. 
. Jt.~./?v::. _r;,_·!t.l:J/ ) 

V ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

Educação , Cu lt ur a e 

de 1993 

N~ O t O O de 18 de JANEIRo de 19 93 

(} ~IJ'U:I(Qdo!" do btfUÚ do 11/IUJfXÍ, usando das at r ibul 
çoes que lhe sao conferidas pelo artigo 119, i nc iso XX I I da 
Const itu ição do Estado do Amapá, · 

R E S O L V E: 

Nomear OSMAR DE MIRANDA PELAES para exercer o 
cargo em comissão dP Di r etor da Esco lu de 10 Gr.Ju do Surit 1zul, 
CÓd igo CDS-1 , da Secr eta r i a de Estado da Educação, Cul t ur a e 

· Espor te . 

Macapá-AP, em de jane iro de 1993 

J. ~)~"t c(~~ dt~ 
...../ ANN I BA L BARCELLOS 

Governador 
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DECRETO N~ O f O f '11e 18 de janeiro de 19 93 

{) Çov-el'l(alo!" lo &trufo rio lf/fe4A us ando das atribui 

çoes que the sQ.o conferidas peLo ar·t'igo 119, incis o XXII da Const:f:. 

tuição do Estado do Amapá, 

Fit':JOL V E: 

Nomnar RA I MUNDA DA STLVA PONTES, par..: 

cargo em co:::issâo de Diretor- da Escc.."'ta tie 1; G~· .. 
4
!c /a:rd{.r: 

CÓdiço: CDS-1 , ::.·. .<:'cretar··a ~e E • · · -- · • 
- ~ -C". " s .... aav t:a ,"' C.iu•a;-.::.:"t 

Esporte . 

Hacapá-Ap, em l! O d · _ 0 e Janeiro d e 19P~ . 

j . /. { 'f!Í~ '- '/ .1~:-tt,{ {~<;«: : ,) 
~ ~ÁNNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DECRETO N! O j O 2 de 18 de janeiro de 19 s:s 

{) Çov-e/"l(alo!" lo ÚtaJo do lf~~t-ajd1 usando das atribui 

ções que the são conferidas pelo ~r.tigo 119, inciso XXII da Consti 

tuição do Estado do Amapá, 

RESOLV E 

Nomear HANOEL DO NA SCIMENTO RA MOS , para exercer o c ar 

go em comissão de Diretor da Escola de J9 Grau Jes u s de Nazar é , c~ 

digo: CDS:-1, ~a Secretaria de Estado da Educação , CuLtura e Esporte. 

Macapá-Ap , em 1 Ü de janeiro de 1993. 

)..c:.! ~~f! 
Governador 

DECRETO N! O 1 O 3 . de 18 de JANE IRo de 19 93 

éJ Çov-e/"l(alo!" lo &taáo rio lf~~t-a;xJ, usando das atribui_ 

çoes que lhe são conferi das ,Pe l o ar t i go 119, inci so XXI I da 

Constituição do Estado do Amap;, 

R E S O L V E: 

Nomear FRANCISCO DE ASSIS GURGEL MEDEIROS para 

P:.t•rcpr o Cür•go t•no comis:o~o dl' Diretor· Administ r·at i vo - FinMICt· i r·o, 

C~digo CDS-2, da Sup~r i ntcnd; nc ia d• Navegaç~o do Amap~. 

lolacapá-AP, em i 8 de janeiro de 1993 

DECRETO N! O 1 O 4 · íle 1 8 de JANEIRo de 19 93 
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DECRETO N~ 0 1 0 5 de 18 de JANEIRO de 19 93 

{) 1uv-el'l(alo!" lo fíttu/o rio 11~ usando das dtr i bu i 
çoes que I h e são conferidas pe I o <1N: ;go .. 119, i inc iso XX li da CCinstJ. 

tu ição do Estado do Amap~ e Oflc!o ne 00331 / 93-GAB/SEECE, 

R E S O L V E 

Designar I LZA P INHE I RO MORAES , ocupantr rio c.wqo de J".gc_!! 

te Admi;istrati vo , Classe: C, Padrão: 1, do Quadro de r0&F0~I dn ~x
-Territ~rio Fedrral do Amap; , para exercer a função de cGnfiançu de 

c•·etário do Jardim de l nfãncia Mundo da Crian.ça, CÓdigo: éOI-3, dll 

Secr•r-~aria de Estado da Educação, Cultur•a e Esporte . 

DECRETO 

Macap~-AP, em f S de jane iro de 1993. 

~Jkc 61it1!t~ 
~ ~~~~SAL BARC[ LLOS 

Governador 

N~ O 1 O 6 de 1 8 dejan"i.-o de 1993 

{) Çov-et<-l(alo/" lo &taJo dv lf~~t-a;á, usando das iltr ibuj_ 

çoes que lhe são conferid~s pe l o ar-tigo 119, i nciso XXI I da Constj_ 

tuição do Es tado do Amap~ e Oficio ~º 00~31/9~-GAB/SEECE , 

RESOLVE: 

Designar PEDRO DA PAIXÃO O I AS, <'Clipünte do car~1o de 

Age-nte Administrativo , C I õS!'P: D, i><d.-~o: 5, ~o Ouad1·o dP PE'sso.1 1 do 

cx -Ter r·it~rio FedPra l do Amap~, pn ra exer cpr a funç~o dp conf iança 

de SccrE'tár i o c!<1 Esc o I a de 12 Gr·au Edgar L i no, CÓdigo: CO 1-3, da SE_ 

cr~taria d~ Estado da Educação, Cu lt ura e Esport~ . 

DECRETO 

Macap~-AP, em 1 Rdc janeiro de 1993. 

I / . . 
1 •• , /' ;,· ..... , j;/) 

.•• , _,.._,.!-ol' ... 1&. ~ f... 
~ ANN IBAL BARCELLOS 

Governador 

N~ O 1 O 7 d e 1 R de JANEIRo de 19 93 

{) 1uv-e~l(alo!" lo &t~ rio lf~~Utjlá, usando das a t ribui 

çocs que J h c sao conferi das· pe I o art igo 119, inciso XX I I da 

Const i tu ição do Estado do Amapá, 

R E S O L V E: 

Designar MÁRIO COSTA SALGADO, ncura n t~ dn cargo 

dP Econom i stil, CL-B, P- 5, do Ouadro d" P .. ssoa I do c:.- T t•rr i t~r • o 

Fednral do Amapá, para exerc .. r a funç;o de confiança d .. Ch~fe 

da Seç~o de Ativ idades Gerois/DAA, C~digo COI - 2, da Secretaria 

d~ Estado da Educa ~ão , Cu ltura e Esporte. 

DECRETO 

lolacap~-AP, cm f f) de jüne i r o de 1993 

i. 1: L~.:. li;,.~ {Ú) 
y · ÁtoiN I BAL BARCELLOS 

Governador 

N~ O 1·0 8 de t 8 de JANE IRode 19 93 

(} Çov-e/"l(acfoF e/o Útado r/o fflfe.ajd, usando das atribui 

que lhe são conferidas pelo art i go 119, inciso XXI I da çoes 

Const i tuição do Estado do Amapá, 

(} Çov-!'l"l(aloF lo &taáo do t41fe4jXf, usando das atribui. 

I he sao conferi das pe I o art i go 119, inc i so XX I I dü 

do Estado do Amapá, 

çocs que 

Constituição 

R E S O L V E: 

Designar ELM IRA FONSECA MAGA LH ÃES, Clcupant<• do 

car go d .. T~cnico um Ens i no P 0ri~nraç~o Educacional, C L-~. P-6, do 

Cu adro d<• Pt>ssoa I do I'' - TE' r r. i t Ór i fi f c dt•ra I do Am,11)~, par• a l'>o t•rcer 

a função d~· confidnÇ<l d<' Clw f c da Spção clt• Apoio ao Ensi nfl dt• 

29 \ir,•u DH1S, t~digo CO 1-2, da Secr~ta r i,, dt• Estado da Educação , 

Cultura e Es~ort e. 

lolacap~-AP, em j 8 de janeiro de 1993 

/:, ,,/ /~ f;Cicc/i.). 
\ ANN I SAl . BARCELLOS 

Cov<>rnoJdor 

L-------------------------------------------- -- ----

R E S O L V E: 

Dcs i gnar ORBÉLl A SOUZA SOUZA ocupa)) t u do car go 

dt· Dl'oft•:õ!;OI' ci~· Ens ino dl' 1° (• 29 Gr·aus, Cl.lSS!' E, Rcf . 1, do 

Q,,.,cl ,·o dt• ?t•ssoil I do <·:.-T t•rrr i tÓr io F t'dt•r,ll do Ar.tap~, pari! exerc~r 

.:J funç~o dt• con f i <Inça ch• Che fp do~ St•ç:io d t• Cu r r l cu I os P. 

?r oprama~/DAP/DTPE , C~digo CDI-2, da Svcrrtar ia dr Estado 

Esporte. 

Nacap~-AP, em f 8 de janeiro de 1993 

Governa dor 
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SECRETARIAS Df; ESTADO 

Administração 

Comissão Permanente 
de Licitação 

B>ITAL DE <DCXIIRâ«:IA IÚM.ICA lf-! 001/9J-(]Il/GEA 

A V I S O 

O Gcwerno do Estado do ~. representado pe
la sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pe lo De
creto-Lei n!! 1297 de 28 de agosto de 1992, torna ~I ico 
pare conhecimento dos interessados que fará realizar Lic i
tação na Modal idade dP CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 001/93-CPL/ 
GEA, regida pelo Decreto-Lei n2 2.300/86 de 21 de novembro 
dP 1986 e suas alteraçÕes subsequentes no dia 15 de feve
reiro de 1993, às 10:00 hs, que tem como objeto a subscri-. 
çâo de Cotas de Cons~c i o com v i stas a Aqui si çâo de Equ i
~ntos ~ v~iculos Rodov i~r ios para utiliza~o pelo Corpo 
de Borrbe i ros do Estado do Amapá. 

Poderão partic ipar da referida licitação Empre 
sas Nec1ona is que satisfaçam os requisitos do Edital. -

Os enve I opes de Hab i I i t~ e Propostas de 
Preços serão recebidos em reun ião a ser real izada ~s 10:00 
horas do dta 15.02.93, na sala onde funciona a CPL nas dP 
pendê~ias do 0l'partamento de Estradas e Rodagens-ÓER, si: 
tuado a Rodovia BR-156 KM 1,8, Bairro de sOO Lázaro em 
Macapá-Ap. 

O Edital e seus anexos, bem como as informa
çÕes inerentes, poderão ser obtidos pelos interessados nas 
dependências da CPL no Horário das 07:30 hs ~s 13:30 hs, 
a partir da data da primeira pub l icação deste Aviso pela 
I rrprensa O f i c i a I da Uni ào e do Estado, bem como pe I a I m
prensa particu lar. 

Os interessados na aquisição do Edital deverão 
reco lher , através de de~sito bancário o valor de Cr$ •.... 
Cr$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros) em nome do Governo 
do Estado do amapá, Conta n!l 11.815-X, devendo apresentar 
junto a CPL/GEA o comprovante de recolhimento de de~sito 
da taxa, quando lhe será fornecido o Edital e seus anexos. 
O formulár• o deverâ ser fornecido pela Divisão de Controle 
financeiro da Secretar•a de Estado da fazenda-SEFAZ, Sala 
14, t~rreo. 

Macapá-Ap, 11 de jane iro de 1993. 

.JlEL IODE IRA A(D IWES 
Presidente da CPL/GEA 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

Companhia de Água e 
Esgotq do Amapá 

COMISSÃO PERMA.NENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nt 001/93-CPL/CAESA 

A V I S O 

APROVO: 

NILSON MARQUES PEREIRA 
Diretor-Presidente 

A COMPAH!UA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CA!SA 
através da Comissão Penft&Oente de Licitação para Obras, 
Serviços e Aquisição de Equipamentos, torna pÚblico a 
que• interessar possa, que às 11:00 horas do dia 02 
de fevereiro de 1993, no prédio do Escritório Central da 
empresa, localizado à Av. Ernestino Borges, 222, nP.sta 
cidade de Macepé , procederá a abertura da Licitação à ni 
vel de Tomada de Preços nt 001/93-GPL/CABSA, visando ã 
la.p~antação e/ou AMpliação do Slsteu de Abestec1.anto -

DIÁRIO OFICIAL 

de Água doe Belrros PACOVAL, CUBA DE ASFALTO e MUCA, na 
cidade de Macapá-Ap. 

O Edital e demais elementos necessários, pode 
rão ser obtidos no citado endereço, apÓs o recolhiaento
à Tesouraria da CA!SA da · tax~ de aquiaição no valor de 
Cr$-SOO.OOO,OO(QUIHHRNTOS ICIL CRUZEIROS), no horário dàs 
08:00 àa 13:00 horas. 

Macapá-Ap, 18 de janeiro de 1993 

ELIAS CORRÊA DOS SANTOS 
Presidente da CPL 

TPJBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

p O R T A R I A Nl 002/93 
GAB/CXI®XEXIUA GERAL DE .nm'IÇA. 00 T .J .AP 

O Deaerrbargador IUilllXl AMARAL DE lltl.lD CIS!m, 
Vice-Presidente/Corresedor Geral de Justiça, no uso das 
atribuições que lhe sao cooferidas pelo art. 30, 1nc1so 
VII, do. Regimento Interno do Tril:u1a.l de Justiça do Estado 
do Amapa. 

Consldersndo que a serventuária EniilDES Alr 
VES TEIXEIRA, Atendente Judiciária do quadro pe~nte do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territorios, en
contra-se a disposição do Tribunal de Justiça do Estado 
do A'118Pá , can ônus para o referido T.J .OF. 

RESOLVE: 

Lotar, sem qualquer ônus decorrçnte deste ato 
para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapa e proviso
ri!l!lente, a serventuária .EDWILDES ~VES TEIXEIRA, na Dire
toria do Forum da Canarca de Macapa, a partir de 12 de ja
neiro de 1.993. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se . Registre-se e cunpra-se . 

Macapá, 12 de janeiro de 1.993. 

-~.i(L( oes: ONWw. DE MEUD CASl'RO '---
Vice-Presidente/Corregedor Geral 

de Justiça 

!PROCURADORIA GERAL DE J.JSTIÇ~ 
Portaria n• 004, de lB de ja'leiro de 1993. 

O ProcuradoNJeral de Justiça do Estado do ~ , 
no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 
o disposto nos arts. 31 e 2B do Decreto (ti) n2 0076 
ae 24 .05 .91 , publicado no D.O.E. de 27.05 .91, 

RESOLVE: 

~ hanear MAURJ IE LIMA roJZA, oara o Cargo er.1 
COmissao de Chefe aa Seção de Cadástro, Legis!ação 
e Pag!l!lento ca Procuradoria Geral áe Justiça, Codigo 
~,P-DAS-101.3, a contar de 01 de janeiro de 1993. 

se. 
Dê-se ciência, registre-se' publique-se e c~ra-

lolacapá-AP, 1a de janeiro de 1993. 

RADUO\ ClARA iWW< Pic.w;,u 
Procuradora Geral de Justiça Interina 

EMPRESA BAASILEIRA DE TELECa.tLNICAÇ0ES 8 ,A - EliSRATa 
AVIG!l DE LICITAÇ.(O 

EDITAl 0E T'JI,I.ADA 0E P~Ç'lS NR NDa.-00!!/92 

Pág. 13 

1- A EWP=lESA B~AS!LEI~ DE TELEC'J.WICAÇOES S,A - EtJBAATa, 
C').~ICA A"!S INTETIESSA01S 'liA I~ECRITOS NIJ CAOASTR:.l DE 
PRESTAO~ES DE Sé:RVIÇ'YJ DAS EII?RESAS 00 SISTEMA TaEB'H(S 
~ EMPqESAS E 1"\G~IJS DO G1VE~1 FEDERAL, QUE REAliZAAA 
Tat.'AOA OF pq::ps N'JS TERtJ>'')S 01 REGU..AI.'ENT'J OE LICITAÇIJES 
E r.~TRAT1S DAS EMPRESAS D'J SIGTEMA TELEBA.(S, C'JMF\.EM~ 
TAQ".l PEL 'J WAAUI\L DE I..ICITAÇ~J E C:l~TRATAÇ~1 DESTA Et.'PRf 
SA , 

2- "l8JET1: 'lBTEq MJP'JSTAS AFIM DE SELECI~AR EW.PAESA PRE§ 
TA01RA, DE SE"'VJÇ1S DE VIGILANCIA E GUARDA OSTENSIVA PA
AA PRESTAI'Ir·~ s·1·.r. ç~S NAS DEPENO~NCIAS OA EMBRATEL NOS 
SEGUINTES L~AIS: 
- AMAP!./AP: 1;:3TAÇ.It0 SAT~ITE • AV, FAB 1 136 
- 'JIAPmE/AP : F.STAÇ~1 SAT~ITE - AV, PRESIDENTE KENNEOY, 

69L1 
3- CATA OA ~Cl\LI ZAÇ.ItJ1 26,01.93 1 às OO:DO HORAS, NA s.oLA DE 

AEUNI.It:J O l ~i.JBOISTAIT1 DE IJPERAÇ0t:S WC.AP.(, SITO A RUA 
GENERAL GU~J.B:1 Nl 45, CENTR1, Mf/CAP.(/AP. 

11- C:lolDIÇo,ES JE PA~ICIPAÇ.It1: C'}o;F0'111E EDITAL 
> :l EDITAL ~:~TAA..SE A OisP'JSIÇ.ItO DAS 08:00 AS 12:00 E 

DAS 13:30 ~:; l? :30 1-()~S N'JS SEGUINTES El\OEAEÇJS: 
- •lJA G~E~lll. GU~J~ Nl 45 1 CENTRJ, 1/N:.AP.(/AP 
- TRAV , ~1 8AA3JSA N I 931 , 51 AAO, S/601, NAZA~, Ba~ 

SUSOISHIT'J DE ':FE~~~S IIACAP.( 
EIIB"ATa 

:::.::T.TPJ\TO :>C ::STA'!'UTO SCCIAL :DO C~TÁRIO ESPORTE C:.ll 
:sE. 

CANÁRIO ::<:""C!!Tl:l C"'.Ul3E1 f\uldado a 14 do mês de ou
tubro do ~o de 1990, nesta cidade de WAoapá, ca
pital do ~tndo do Amapá , com personalidade juri
dica diotinta da dos s eus assooiadoe, os quais nã• 
respondem subsidiariamente pelas obrisaçõee so-
ciais , esportivas e financeiras , oontraides em 
nome da Clube Gm m~ndato recular de Diretoria P2 
rém, fica.m obrig-..ulos ao pa§a.I:lcmto das joias e meu 
salidadcs c, ~e a quiteçao e/ou indenização de 
danas que causarem direta ou indiretamente ao Pi 
trimonio do Clube . O CANÁRIO ESPORTE OL'O:BE, sará 
representado ativa e passivamente em juizo e ex
trajudicialDente por seu Presidente . Fica nomeado 
pe~ dirimir as possíveis questões judi ciais o F2 
rum J'uridioo da Comarca de !Jacapá. O CANÁRIO ES• 
PORTE CLUBE, exercerá suas atividades s6oio- eepot 
tivae na form deste Estatuto, completado no seu 
Regule.cento Geral , observa!o "ino- loco" a legislA. 
ção eeporti va em visor no paÍs. O CANÁRIO ESPOR'!E 
CLUBE'-Agrclliação s6cio- esP.ortiva, com Sede Social 
Fro!rla na Cidade de Naoapá, com duração por ~em 
po indeteminado , com Patri.l:!onio Proprio, tem co
mo ins!l1Uas a llondeira o Losotipo e os Uúfor
mes. são Poderes do cANlRio ESPORTE CLUBE; Ass«m
bleia Geral, o Conselho Fiscal, a Presidenoia e a 
Diretoria. A manutenção do Patrimonio e o desen
volvtcento do Clube , far-sa- à por meio das Rendas 
e das Receitas Proprias ou Eventauis. São De~e
sas, os custeios diversos , a conservação e a ~
nutençno dos bens m6veis e im6veis. 

SINDICATO DOS TRASALHA.DORES NAS INDÓSTRIAS GRÁFICAS DO ESTA
DO DO AMAPÁ. STIOAP • C,O,C (MFI 34.887,747/0001 .. 3 

End, Av. MIIKion" Junior zea Centro • M_.,. AP 

ELEIÇ0EI SINDICAIS 
AVISO 

ser• reellude elel9lo no dia 30 de J enelro de IUS, dtt oa:oo •• 1&:00 
hortt na aede do Slndlotto doa Arrumedorea do Elttdo do Amap,, alto I 
Av. Mendonsa Junlo.r, UI-Centro nttU cldede, ptre oompo1l9IO de Dlrto 
torta, Conaelho Flacal, • Oelegadoa Rtprettnt.ntll, devendo o reglttro de 
cheplt ltr eprettnttdo a Secrnhle do llndlotto, no {'or,rlo dtt 15:00 
•• 11:00 hortt; eU o dle 23 de J enelro de 1U3. Editei~ Convocevl o d1 
111191o encontr111 anudo na Sede dtttl entldede, 

Mutp,•AP, 14 de J tnelro cl\ 18U, 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

ASSINATURAS 

• Aealnatura Trimestral ....................... . .. . 
• Aealnatura Trimestral/Com remusa postal .............. . 

PREÇOS DOS GABARITOS 

• Modelo I ................... ... ... ... ...... . 
• Modelo 11 •••••••••••• • •••••• •• ••• ••• •••• • •• 
• Modelo 111 •••••••••••••• •• • •••••••••• ••• ••• • 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 

• Exemplar ............ ......... ..... ....... . 
• Exemplar Atrasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PREÇO DE PUBLICAÇ0ES 

• Centlmetro composto em lauda padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Centlmetro para compor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• P'glna excluelva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Proclama de Casamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TABELA 

Cr$ 558.1 44,00 
Cr$ 967.450,00 

Cr$ 500,00 
Cr$ 800,00 
Cr$ 1 .300,00 

Cr$ 8.000,00 
Cr$ 12.000,00 . 

Cr$ 75.200,00 
Cr$ 82.500,00 
Cr$ 9.745.920,00 
Cr$ 130.000,00 

DE PREÇOS 

A Imprensa Oficial esclarece aos aulnantee que: 

* as assinaturas do Dlérlo Oficial alo feltu por perfodo de tr•s meses nlo tendo efeito 
retroativo ' 

* as reclamaçOes para eventual repoalçlo devem ur feitas no prazo de 1 5 dias da data 
de publicaçlo 

* aa renovaçôes devem aer lfttu1daa com 1 O dlu de lllteoed•nda de eeu término Plf8 
evitar lnterrupçAo nu remaaaaa ' 

* em ~ de· ói'gAo público, renov•çlo •utométlca, com faturamento trimestral. Anexar 
ao pedido cópia de empenho estimativo. 

PARA ASSINANTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
: NA.o há necessidade de aollcltaçto de orçamento para ANinltUra do Dl6rto Oftclal. 
* O empenho de verba deve aer feito mediante o uao da tabela acima. 

O valor de cada aaslnatura será o vigente n• data de emlaalo da nota de empenho 
ou do cheque. . · 

• O pagamento deve" ocorrer no mtxlmo em 15 dlaa. 

PARA OS DEMAIS ASSINANTES 
* Enviar o pedido juntamente com o cheque nominal ao Departamento de lmprenea 

Oflclal'do Estado do Amlj)6. 

IMPORTANTE 
• SOMENTE FAÇA SUA ASSINATURA NO DEPARTAMI!NTO DE IMPRENSA OFICIAL. 
• NAO MANTEMOS: VENDEDORI!I, INT!RMEDIMI08 OU CREDENCIADOS PARA COlETA DE 

ASSINATURAS A DOMICfUO 



Macapá, 19-01-93 

E O I O R 1\ o 5 A • 

f\l'n um f nr'l'l."\ tJo tolur.~rio dt\ •·ourc i~o do 
nu.r.nmbJóJa \iUtrn l o::tr-nor·din~,ri~ d .t EOlTO 
rll\ Plll\r!CA O Dll\ , EJ/11., ro<lli:nd,, no d1ol 
~·L "}7 . ? :! , n.r. ?tfdc fiociil J da Comr,XAnhin: 

L. ~!, de.tp o hPI"ê di.C.Q~2J. N" sttdt• ':ifJC1a'1 d ol Companl'iin, 
t, ""'" • rt.\d rc J(slio 111-f"! i\ locttbt.utrd ~ tlo . l .87'h, om 0l.07.?Z, '-'o 
\l'lo ~:l lll)r"~ · 

=~ . ~cQotpraseosa~ t:cm•IO<;it~:!(o d lrotk, f'IOI' moinorontlo , de 
7.2 . "L. .?~ . ontrH9uo Ufl'lfl vi,, do tlu.&l & cuda um Uon. a.cinnl~te"l o 
'lflrt.1jc.f4ndtJ~~o . rJttlfll\ AUU lttt~lUt'ttQ •pnt~: t ns ní\ ••L ! nt t. da l'ro~onc;a~ ~ 
•rut~ CI1U1p-.rPCtH'ilAI t.n1oc:; , UOit1 n unhUIItl\ t.~Ut:r1Çi1c , O lllJE' ' olUtCt·J:. D. 1'l 
ln .. tnJ,,ç;,u f .fUfH.:tur..alhtrnta t • &.JclJbl'truc;ho:~ düt 0.11!iiO"•hl~t:,,. no!l 
tn•·•r":.n r~ d l:l 4f!OI'dn r.fJFI Q p.qr uo . 'lo • • do at· t .. t:~!~t. tSt\ • Lnt 1-IIJ. 
!•. lll6•i 1 /t.. . t.:oAbi.ot~lla .:d.udt~ c:u.ti u vurAu. 1\u., do 'ur t~ 13~, d'• 111~am:.t. 
l 01. 

>· t t&Gl\ dir iqqntn dot "trnbalh9p: ~~~~ CCII'Í'('Jrmid:ldO cou\ ôu 
t•t.t4.\l'.ul!o..s !lOci.,J.o . nnnUiniu o r,~~:~$Ld0nt:J.n d.o rt'!fit>111hJ Cd.111 , .. , 
•cioni!l~a MI\I'HA I N1!11 IN" • f'l N1'0 I"I\F:"II1A 1 tomb,)'u• ~··o~id<mtc ~o 
Cor,tu~lhfl dtt l'ldmlr• ia tr.;u;';-rn. '" uu;:.tl c:oudr:iou li ~ra . Lt1Cit\ 1HERC Z.l\ 
PERHtnA IJ!IAI1MACIII ·' pr ouuntr~ lA ' ' "!JOI1lbl Oi6 o 1Q•Mih.<tn€t~ âêioniut4 
narl'\ uu1r cou.o ,, ,.,r,,,•ttw1.•t t iJr:J~ntJa , nr.c; ,,lh , con"Jtitu1da ~ 11ou~ , ct", 

o•n c~9uidõ . duu .. rc lw ... d i!lto inh:h-~ 1..\ 0n t.r&l.mlhos. . 

~ . ~ll....!!J.I!• r.onquonlc> H d<l co11lwdou.t• •to de to~o• , 1>or.jun 
ittflP.I 1tJ~ 11n ftlf.!mol'"lmo;io dn t::t1nvor"ç~n IH•b•u ... J~tJ1t1u , G i .. nu:.idOnc~a. 
fti.\HLh.>tt nun •roi10CI Lida o dt1o.Unonto CUI\\'O•:tt.bria n dG.~tac:"-Gt"' H 
Ut4-llUl r ~1\ ll"liÜt~rJ..LHio i\ Go r ,,proci udan " dr.••.:Jd t rlaet , c1Uo . ce·rnpririrn 
utHwc.~1i.c.arn<Jnt~-J a lh-dom dtJ IU.'t. ~l' trd t!l.1rl\• l ·ro i {1rt:-nur.'lthu 

" ) l UJifiUI, t C• •Jtt : !WrJi \~\] ~'l~l'tori:IJrJO d '-! ' f;~l'llfH\ I lhi t. , fl l.'lt' O~ 
o•l•••.orl• ""· t:•"t 1/o.Gitlll.l'llll. lli'll'.llVI, r~•··• r;, i• •III .UUil,. \11111U . I'IIlll.00 1 
~umrjn .rtrtt(\cfC' ,,..,,... ,_,. ,, ~ç~n. ~wd111hri.tto o nn-oithlf.iv.l~, v !1 out.r;\ 
•"Ptrado •PL\rt\ éVt .tçt\t.•u r1r n1~r .. uc:uu n nom1nativli~: e a. ts~r ""' 
uub•l.t:rtl•)U etltt: l u\S1 v vnu-,nto Ct:Jt•~ t•oc:uruo•l dou .incant.ivol-\ fi t. ... A.io 
,\!lr.. tlli\.Lt't\Hior. p1•111 filJD•"I1/F[N(U'I, tod lAH dr, v ;,. lor nor.\inü1 l ll,lt.:~rio 
c,t,,. Ct'' J 100 ( \ HII Cr'u:ot.r·n, . o llhlin " I'O.f~w,n~' · çio 'l oa.'::'-'tl. to!1 
'lOl!'"-i,: , nultldG.Ptf'nln L•n:t oou .nrt. Sn . por'' ,,t:.ao li:tG-lo dil)f\ t.O do 
noJO •lU11..0t, tO : \._ • .......... . . ~ 

bl " reconct.hrJM ,,o CrJJmolho d., ruJn,inJu ll-.:'lçh.o ·~~ · ·C~"nf\tu 
que C•lh ruwu:').r.' dn \tttJ O c: c.u~tpC!t.Unci~c' , 1\~'H"hcl.t-: i'. conv~í\tti'nei.;t uu 
nt-':n1'itdd{\th~ c.Jo lll.llL.wi::tlr uu' in,~t.litlto .:tUJflG'-I"' tO do cap.tt:al 
fioi l l1 \11t"i 1 ' ) . r.t.aro'l 'lftr fll'll r-JI\\1111'1lt:O lntrHJr" l i~.1ldD. ~:u111 <it Dt&h:.lõ!'IO di!! 
n t N4'H-; ou.,l'\.:.·~, ;.wr u !JtunLlttr t~u pnuc-lor·.:a.çtl'l'" quu I'Ut~o (i-2'ndo 1aitõS:.· 
P•!ltl :JUUAM a LU) O ntC\ dov~..:, f.o,c:iJ J.tttr' n nbroviar ll rH' ii11Cil"i\ 

I fb~r.,ç-~o 'jll\. 1 tu :ur' H'J1 de lnrr.nttvr.m l tnc:tdn j;). Qu toc~t::o,d.'l. Olh 

l •t'''~ t ! '- ' c1 rhiHl.'A f;u '''"'mhiA. r, ou 1~~~· •uc·m do c. nu •l i 1 c io l lt.. . G9-
~·J~17:J'7/9Z . do Wi' .L.•ú . "IZ: 

.:.~ • m: ~u tn.Uh r;\t.l. li c~ç'nn tJ..a "nl.u1~1or AUtarl:.~ção tlhdA pel« 
.&ünl-!ttahhht\ ~mc·.,l ílntoriar, dn tr·unr. f'orf\I~Ç:t:J 'io~tn ~ócl(I(JadC' ctn 
.:~1U:l-t• '"'" . I'Jhr' \-1'"'• por· q uu t' NJUitn ii-ítrllt.Jnr~o . pt•t,.tílove~sr.to ól u-tr.i l~r.~o 
d'! l.ll!ul iJU nt~i'l ~ôrhH~ dn l.h tb('" hlt'"llt.'O r.-cJnvorm lvoiu ou n~u am uç(:;c:-o , 
no m• nuM- llmS. tftri\ 11UIJ toJt"" •·le-cUniJlu- lc;tç. póril 0'1 aportt'5 do~ 
r-n c •.srs:J!l d~ in~:;Pnt.Jvo~ fi tlCAi r 4dm i niu l rndo!:i pr:t l..l SUÜ01'1/í- lt4A_I1: d& 
C\COr'J~" :.t'!ll u Rctr,oluç:•c No. 7.ll •l7 , do ':!"/ . 0"'5 . ';':!. que opro~ou u 
?," "t:c'l' Nr.> . lli\1'/UI\l/IDD\1'12 , <111 Proc, !lllDI\1'1 Gl.l3b8/'12 ; " 

tl) c·u~r"''"'a " I Mf)qu ! mr.n l\u t:.ori t.i.ç~o pnro qun, t .amiJG-fll 
fll11 ) Cl~ tHJrnj nj r,t l· aduruq rJ.) ~: r.')tnp,,nh lr, 0 ':Oilil't .l i~ pntVi. rttD l-t 

rt3ti\IJL' 1l1L!ido no•J fH1ti\tutall nocia1m, .:.n&in~m orn no••'•c:' du!ltü 
Cct11\h11•''1;1 _. •J r.:un•p~tcm\:n n,a,t·ltur:\ pnl"'f!lC:U t .:sr de emi!lo:":o d ct 
t.ldJt~i.tH r r•~ c.e-r.•icu·" J,•Jrtu t•ll ~~,·Otn, tt5lü ~rimPir;) cmiu~~o no valor 
d<: t:r1 ::.lHJ . :l34 . 079,\ll~ I ~o·t:~ IJl ll ,tlt"' c.C!!nlo 11 dr:~o i to• ooi!hOeG 
IJu~tPtÜ"J\.. c ci.r~qLh'n tu ~o: qU<.ttro rniJ oJ tm;:::t d. o n: • .,. r:.llton·ta •l oito 
t:r-ln1.•lr,Jt.11, f\mu.Jo w11n r,r, rt:l'l•\ fllt Cr11· I . U 7~ . ?~l~ . r).?'l,Vi~, (um tJil1'1:)o 
n J lnc.:PittotJ fi 0'3tFnlll m1.Lh~t•B rtf.l11r!C:Ctlltlrl .--. c inqtlcr, t .'!l. u rloiY mil 
noJvt'C:.Ort~o? o v\.nh4 r. untw · CrLl~Qiroul tJli!Jt ln tldor. Av doheu-.. "r"'" 
c otlvr.rs~vt'Jil . ct Crli .L2'17 . ~~ t.'i':J1,V10 (ulll hJ l hb,.. d u: "t'ltu-u n 
qt.t•,\nntt.n 1\ 'iu t w ln\lh\~ou trm;~fkl 'l toet n· ,,lnl flliJ f\C..Vlltnn4:o~ o t:\nc;Hl!nta 
O llnl C:r'1.\ t'. I' J r·o·~) t.hm t. i.n,1d l-l\1 n.a.:·a 'uq dl,.,bll.)nturr.ln ~.ttltplun OU 
itreonvi.'I"Ul\o(tit., 1t.1CIU t:tu:~n cor,:&l.:l d~ \1\ltor.J.~üç:~o ela GUOI'lN , nt:t·;.vô!oõ 
rtr.'l 'HfU OUc:.u;J ~k;l . GEI··~-1 7tYJ/'11.. det t;19.0~· · 'l'l. . Ar.ltm 1: t toldO . 
i.ncJulndo··lltJ ton.b0•• ncz~ta "'\lutl'lri :uç;)c uc u~Glnolur"G tfn todon on 
ô'?tllâlt:~ •tna cl docvmento!l rolnc:ionS~.dO§ cem osnno cmis~t~g;, como .u• 
com~.m trnt1m li~tihl dn uubnc1·.i ~~u ~~ outro& qu,\.i.c:quur e.to'll 1a r mnin ; 

e) - o quo or:orrul- t not•datm:mto uo a lfti\ld·ri;\ for rel f\eiona.c.!a 
d 1r\1t tl OI.-\ indir·uti.ln,•:nte can1 qu~ l quor tuA\\ da.n .ac::ima indic.adan . 

!.\. QnlJbqr~tcCqp tom~dApl 1\flÓD a f h CU rj:;a OI"P l ~ dicf!U'"le:lo, 
comrwo,.nfJi~o u conCicirmt.i :ne:,~u rtu totlun un u.ucun t on l.nsurJ'-'cal no 
ord•trn do di~, c .)da um do lou Qttt'\lninaUo a dc-lc.idido de , c ad11 va~ , o. 
a n ;t!tllhl •U.:. r,JOI" lnAifl i fl!\~ t.:~.ç~o un:lnirll" up1· ovou ~om qUitlqu.nr ru!Jall'·vo, 
ruw•111kYA uu n :r.-itr iç;'&u: • 

::, . L E:letv.,r . cc1110 rJc f11Lo cdHvo&do ric4 u nt ual t:Jrpit,,l 
"Utl)"i"'~o dn t:;onwnnhia, dt> Cr"1. ll>o l'll:lii.O~J0.01lt:J,0Cl (di>:esneis 
b j J l•,''tll! do Cru:ad ro!.\) p~ro Ct·t ' I;U . 0~(L0VllL000,00 t qu.:trenta 
ld JhCH t' (1(-l C r ~:tu.t 'UG ). 111(,\fltl\•t'•da, llOrt:.'lll , 4t n''~>uma r>l"'npnf'cion,',)l idadu 
n ... r::,u., Ulu tr.itl~o.t i. ~~o t 1 n t r-co J\~ '\(,"tl •.,'l ordin\\r Íi\!1 " ri~~ p,-;ef~. 0J!'.:ri' 't~i!~. 

:;,.l.l. E.11 '''c:" do1 t.foH1J\!I .. .lç::'Jo Aht'n-rJ or. fo~. "'2,i"~v'l.d . r•oV;& 
rt~d.:r.tlfl pt\rn C't a&rliHU !\n. tlm. f.: 'Wt1..h l ulUt1 ÜCJC:il.liB , "à"'-P<íf.• c• QUo'\ l 
f'll\'<4l·, ., '-' v lqot·.,.r cc:th o ~uqu1nln tttnl:.u~ ,.,u,tidog,, por·é•n, 1ntUQl·or. uo 
.ifl,"f.l t.lw •• u.tu. t:. o í. KUUI1 rf'mpoc:t:. ivo~ pa.-·~rdl .. üi'Ot( l , 

U c.op tt1'J ttOf!ln l 11Utor1 : ,1do O d ~ , Cs·•s. 
11U.VI~~ . Vi00.0~~ . 0"' (Q\.UU" \')nt"" bi.lMl!!t;i d<J 
C:r...:eo.ro!<), tJJvldlcJu Rm ~0.0tli1,11Jil0 . 01lll 

(<tllilr<·l\t,l l>i I hl:J~•I <lo ll~llon rolloni n.-ti-
VlU•, t.lldll\U dn Vi\ 1()1' nU111in~ l d Q 

t:r•n lt'llV) ( UUi C!""u:~irnn • r.:adlA, s~ndo 
:m.l1v.ll . lllvl<I . 0~WI (vlllh• bill·'!!~n) do açêlea 
arritr•·~riôn • 20.0r.tt~.Ç)00."U0 (v \r.tu t -
lhens. l do 1\Çbull p ru tnrcmc:ii, in , P.!lt~u 
d!1nt1ni'.\d~& ~UM ll ULncr·itoros dotemtoroD 
t'lm'l r·ncurmau dua Lnc..:atnt:. ivc,s; fi t'c:.'l lso :td -
m1nl ~t.r~dor. pnliJ SIJUAM, .lnc:t ua ivu os 
quo dtl'c:orrn1n tJ,, (l.)t'!VIfr ~t:rc. d;l dobrmtun~s 
qun vontt.Vh c G,,_r t:t'liliri.a·J pol\1 Comp ...... 
nhl .\1 r11&r"~ C', o'\pot· tu do roct.·r !llc-.>5 ,o riundO$ 
do';; t.nc:l;'n t ivnr.. f' t c. c:.'\i.n, at".I'Avón drJ r-un
do tlto lnvot~tlonc•nton dn llllli\zt"ln!n IF!Nf\111 
CUJ.J. ltrgi~)QÇ~ll ~ltt' {\ ObSOr"'Yl\U~ . 

!t. :l . 1\ " "fA I'C'If:Of-flfld•ç:~u úU Collnt! J hu rht nttnlinint.f'tlÇ~o, cujos 
11\t"fltl.lr"U 'l t.(:)fHit! } huJ.rotl f.UittWG\NI 'torJOAI I'Jr"t~'lttn t01\ , qUO dontl"'fl d~lll ~U(I.O 
,"1\:r•Jhu tf,l'!Gilf nt.~t. lU t •''ri_.:~.c, •'lpnH:l-Ã~U~ t:~ln, , diH,'L.Ifli\1~0 (f d~libct1•açt1o, 
''nb ru .:• i"'\.llflttnt.a tia tilt-'tt.~i. 'l!Jl!•\c:t~ita 1: Jntuc)f.4\ll ;o loldo, p•r·~ q u o dn 
,~tlu "•"' '" 11\c-~ 1 " rhr.rido rz tnr:untr-uviW\10 1 pudo~so 11 ContJ:H\ohi., 
rlro~uvcr .., pronta cr.itm;,n datt d'!bl?ntur C!& Ot conaoq(lvntun.c nte , 
1 itw,..lr niO rcr:unlo\1 f 1n~n~olron mnnc:ionLtdon palll GUOAt'lt om sou 
:J'!1d.t • Nc. . Ctl~'/5?/Y~, tltt wr; . ~~ .t?:-! . 

!} . ~. L Lfl(lH (!IH'' Jtf'I'U~IN~h'ldll a• .. n~t l)t'h,uirc~ :.tpro•Jni; ;"Xo rt •. , 
"'I{"L'••bll!l:J a . uu u ut\hOI'I•...: '.,_u,•••bt·on tlo r;onottlhrJ do: Adnd.nifit~;;iç:')o 
p~dJ ..-... ,,, (I l~ru~tidunci lL r lu rta~,. t.JIJO p•r"' i f i.n~o um4 r lapida ~ouapunu~o 
tkm h·,h:.lhue. .a.po1•ul\'l poJo ~ ontpo fll'tCO~c"'-rio JMI"l!. UQI). . r~uni~() 
irnod1•t.• do t:rmnul ho dn 1\drninJntt-o)Ç~o, r:u1t~ o ím ic:o ,,..o~etlilt.c . d•J 
df~<:hltr ·'1 r·tt •.ipod:.o dmto~ wumo11to dc1 1:..3p1~lll eubucr· i.t o e 
it•lf•-t;Jr ."'} \ : ntJo . O p l t1nt\rio foi 01.1v i do 11 conconJou com . a 
~vt,pk/IIU~o nnunc:i nc.ln po) o1 F'r'-!lliirl~nc:ill d" 14c:!nn. 

5 . '1 . :!. r:o'" ~ ounpun~:SO duu trnboJhu~ dn mnH .. •MJblOio. Qo_ryl, 
rf."uniu··'htl no mvnmo roc:.intn o CanGcttho do Administro.ç:J:Cl c;on• n 
prm.HMIÇl d~ t.od.O\t o' eaum lltetl\broo o Cicb o. pr.oa!.d~n c'in d• 
olclorliot.>. MI\Fi lA INEii<INI! r> INTO PGRI:ill11\. J.\ tr1dou ""'ll l o\~llmtCI 
GSC:ll\I"OCidOtl do I}.UOUn to O dml r:onvoniuncJ t\0 rli\r"~ n C:ompe.rd'i~, U 
Con'61t! hu por Unõlniooirlado Ap"ovou • o l11vaçl!.o dtl ct~p it"l uubsr.rito, 
de Cr •'l. t •• 7 , 12l . 22!! . '120,01l (~ciç h 11hllo n Gc tourotoo o c~n11U<tnt11 
rni l hOt:t~ du::fi!lttoo " vint~ a c:J nc:u mil hOVtH:cntc"ll 4t vintiJ 

1: n~:c-.t ru11) P~'r" Cr$ -;.•f.1,Qlfa0 . 0~10.000~00 Cv1nto'-.~~19hl1'~ dt! 
C-r'u:: c i. roG) cnA uma ill\oc:Jt.ut.- intc.u~ r,. l l :: t.ç:'\o pnra: .1.h~dc Crtt: 
12. '2'16, ?a:;J,9b , fiW (dozn lfd, U •t:lou du~unt.on n?v,mt\1 r.l\iu ' "'i lt•Oas 
flOVn-CI'ntor. tr\~~ R\l l qualrocqr,to':i hn .... cmt n ça to l:ru~nirol'll, quo ou 
d.\ "'ncH"nt.flt ~ t\pt·r.prit~c;'«o te t:rilrlf,run~.ttl par'n " cun t ,\ de e.1pi tAl 
i'or.: lnl FJUbocr•i.ln , d n t •,t • l do atu.,l t.H\ldo Oll·':r'it:ur ndn l:.t 
d]\1\lt>nl.vol " " c:an t., "nt::Ol:tlWI "'' conr<EÇ(ItJ 'l'l(JNriT~IHA U,O C:I\P'I TI\1. " I 

conut•ntn d n bollllncoto •lo ;.11 .0!:1 . '1::1 1 11 Hc.ondo o p•rcol.a ro~tant.11 
do Cr~ '1!\? . 970.~!N,Qtl1 • (nnvuc:!lnton c inqUentn doi• mi!hl)ctn 
oi taco" t or. ovtont• mil q1.1inhento11 oi tacontol\ o ,quatr o .Cr1.1:lnroo) 
~'"" ot•r intnrJr•ll•~do& d!l>nl.ro dn •m (novcml~. l dio.m rJ1'"t" d.1t11 u 
do ,11o...to corno OfWJt r.lumnn1.'t.rndo l!fO l l\ ermtnl:~ll J.I.JttrJr.:o do. CORI~Mnhi a . • 

~l . 'i! . J . l\01 nuqutd .. , o C~mnnll•o ~ut.orl~nu quo ' 'fCIIIGnm 
'""'t t i dnn ê\t~ rvW~J'Q 41Çt:1Cio o Ql\1\bur•d~ • cnt~•potant.n l i t1 ta du 
15ub~r.ru::to 'brm li t cA·ç:to dnr. ~~uum" , rJ quo f oi prcn tamanto 
prnvJ donc:.iado O !)01'" lodOO olttl'\inoldOrA O tlC f\OV,\D I Ça RtJ, COI!I paqulm l\ 
~>QI"tlfiA ., intuor~ll:"r, diG t " 1buldl\n •r.~• ncicnl\lt•t> Ut1.11orc•• dnu 
o\C0u•ll C'JI'~Iin,'ll'' hm/nrJn1iUI.& tl\'fln Cl;.ltiO 1Ja11i ti !! •'\;l:hJ1~ Gt ' 
proptw1:Lon.tl mcm to Ao:. quo.ntstJ ;<\d on qutt eoUd um pcoouc ntJ mont.r ... n t n 
do 1.a rit"l <>Ur.il•l o;•Jhllcr!to o iMtCI~r"li~.,llo, 1oto 0111 vl.rtlod" dn 
;, 1,, 1n~:tor.to iutc:ur~li::_,ç~a ter t\i.tlo 1r:ltl'l .;\tr&vôc; du ro~wrvo. 
,_.u.:l~ J • 

dtJt:u•••;:;,~~: · ~H~~~~;~on~~~~ti • t:~~~:~ p~=vl~~!;;~t~'1 c:~,u~:~:~~! ~~~:. r:~\ 
cJa\: l 'lllriH1l\ !\ cfotivar.~n. ~lua l:n mJml•nlo •JL" ~y~l t'- 1 >Sub~CI"'i to u 
Jn t1111r,\h ~ô\cJp , 0110, da~ta Moda . nlovuu·uc IIC' l;r'li 6.7~0 ... 7.0 .'120 ,0~ 
pAr>o c r ·• :m . l11lll.I11Y~ . IIllll! . l'm. 

DIÁRIO OFICIAL 

5 . ~ . 5 . Com t.udo iss:.o p1·cparado -Q CtHIC\uldo, 11. f'r~n id0nc: 1a. 
do. ConMtlho d o /hJm! uiGtr·ac;:to . ro tor nnu "' d ln·~c;';-ro d"lu tr·.,ba.lhou 
dtl tlflUiltl\blóill, d!lndo ra1n1cio o!H.>o JI1\JCn•o$ ~ Ulttl ü lttct..:eH!'ll' '!nft,p.ot;it.:~c, 
Nlteriol- ~ j:... dC! ponnn da Limta dD Sub~Scr· ic.~<:J ~, pol"' t')ttnnu~o 
pr"t'Porà :. .att.t\~J~bléiw. Qcral quu outor i;:a o r-1ti f lcaçtao 
:orrc:'#pondeMtn que GC icnpb:!, maG c:utn a ph:ua rot ific t ç !Xo diUi 
dra•n.al~ delibDr"'OlÇ-l)eC tQmalh -• na o:L~'\:lomblô i ·-. tio L•~an&'fm·fl .. v ; t\o do 
nocicda.d&t do 14 . 04.9~, a m cujóà ut~ 4-t(\bolth co ocr vor.lficB.doa 
O$ãrlG puqutmos cnganu~ d t' oo,nao:. . 

e.:, . A ~st•Cl4!'1h\éi o .• inohSttl!lt~ os t rah>llhmt O a 
.3Jprcwlç~o Uo novo c"pi t.nl n•Jtor izado do CWI\pnnhia , a tAmh«tl'l do 
côp~ til l ~uboseritn f? 1nt-?gr o)l ::i\dC, ol~si.m cotno {\Pl"Ov~tndo o. 
rt:~t,j 'f i r.aç~o propo~sitl) n~ lo Cf.mts~lho d" ç:.~ Jmin i~tr,~çtro e l"'i\tific.nndo. 
hll t.ntto'l oo 'ictll~ di'UIIt)in, tm~rn"J '=- .t' ~ta ~tn r.u., 11tUStl1Qb l ó ill ()~rol, 
~~~~tor'tor, lol•; f,ntn c: t t J.1da, l•n~,, . ,., PJ'r hc •u ~: onth m.n• · rd,uct;.. . do, uu:ti 
p;-.rta, .-. di ta o3J1ruv~c;:.o doto pruc.G!dio~on tor. a.n tuu refol"'idoc, o que 
fr:: C"ft &U\l p lenitutfo Ã >;em nr:nhuma. r l1n,;alva, I"O GD>t~Vtl ou GiMplos 
ror.Citr.ondô\ç!(o, tl~t~r'mlnando :.penaa ql.tO un•A copí11 dD L~ r.t<l da 
Buh•4 C! lÇ~tJ 1'QO"O l.ll"l~)!l\d~ t1 JWimeirH Vi.O til)!Jf..,'~ •" t •tl e'<UfW:u•·i?mJol . f1 

oute·~'fl t:.M ~t•h6m J un t t3dMl .~n dmflair; v ~ ·lC lltlln t .l mn-111'1.1 ~ l:Q tHlí~\ !IOr P.m 
tr)da,•: ,"'fqut+.·ados junt ai"OI\tn f\.:l JUnta Comr:rclal dHsto l:r.tMdo tio 
AMp,\ (JUI:I\P ) . 

!) , q. Fui igu•h1ontn daclarn.do o oueJ-.rec:l'HCi.:!Awd' a 
pr'"cts vntct a ta do IIIC:IUIIo modo 1orv tt , ntl pnrtn .l u l a roforcnt:n, dt: 
•ta. dA r euoi11-o dO Conculho· d~ Adminiotl"'iç~o (ARCA) , cÓnquuntc 
devê o raferido Consa l hot laço que e~at ivor com oo I OU!J l iVI"'Oa Gd
quiriduG R lagnli:~don, tranGcr6vê~ no mGuno à portQ ~olbtlva ~os 
trolb.-lhon o daliboraçtl.eg d g nun compulónct~ , unten aludit2oa. · 

' ·'· No pr"OSQCQUlmonto dA ordan da di,'\ , a GtiC.CHnblOiA 
ranovou o nua autcri~açko · pAr• que ~ adminiatr•ç~o d~ Comp~nhi~ 
prat: i cfl&oo tCldos oa a tos elunc~tJoG no lotr.;u; '' b" o 1'<:", d~ Ordom 
do Oia , pod~ndo, poiu, sar em aun inadcn n~o sO o oU os cnntí loG 
dt! efnisu~o dGa dubónturon •ludida.u, nos va ll)r"OC e c:ondiçOec 
definido; pe lôl SIJOAI1/F INAI1 1 tanto dali convorsivoiG coo.o · d.or. 
minp lo11 ou ifleonverç1veis., -' base da gur;Jnti•l "f l utu"nta" o aindn 
nos valor·cot pr~&-:us .o ccndiçt::e-r. indic:Q.dDII uu o:-dgidar. pol li suonMt 
inc l univa com o pr11paro d-1 ou das ,J;ilmpototlton Li'lt \lY do E1:\ica1bea 
d a~ DobAntureE paro ~er ou &~r~m a~sinad~n pn!o FINAM - FUNDO DE 
INVESTIMENTO DA AI1AZOIHA, ouja leQi,a l<>ç:<o sorO:. dovidomantt; 
o bsm·v\l(.l.a. . 

~ . ~.. Ent s~:~guida a t4\i!l del ibor&lç~"e , por '4\U9t!U t :'(c da 
F·r~nitJon ci.:.\ da Noua foram l'lUVatnont" BLl~p&muoti 01~ tra b11lhug, mns 
0\penau polo tnmpo necenslr io' ao pr opê\f"U don deleumonto1l fl.f'\tO~ 

a l udidos . quais cojatn o cbn tro to c!Cf omiG~l'lo da<> Debéntur <>n o "" 
corrusponde11lae LintaG p\W& 4"1 ~u"a aubtor.:r içbno . conde quo o 
contr.1to devera '""' ar.c!nado pelos admirlic:: tr,,dorun d~ Compnnhia , 
0flqli•M•to " Lista d11 su b~criç~.o o geri\ P"'lo FINAM, q Utl devurá 
intu<,~r~liza-las • vista' c em dinh"'i"o, polo v" lo" nominal dos 
r~tupeotivos ti tu l os e de cuJo totô\l "oo·~1 f"ito o com~oCltento 
dep6o;.ito n.a contn qUf=! eel~ Comp~nhia •~r~.,ntcJo Junto • A;bnc1a de 
DI\SA (l.J.lnco d o). ~at4 :0ni.J,, S/1'1 . ), Don••m to dr.du:::id:u:, .as; tiU:AG d n 
rcttriUI'ero.çb~• provlc tnn :'lO:! i l lC:1$0'li l l c !J l, do .1u·t. :m, rl ~ l.oi 
No • . 6.167 1 d e ~6.01 . '11. 

!\ . 7 . , Todam a prov!'ron• i' nova ut.u;ponc.'ro d~:5ten trubnl hcs, 
a • anB.,mblóia Se vo l t -••r.t. u. rt' t.tnir üU$ im quq e~tivorem pl·:\ti cadon 
" o fP.tivo.~nêntc.l conc:lu1dos t.odoo os i\tos an tno r oforidcs, o de 
cuJoc documcntoo · eor:ro'\ju.rt tod.,u cbplíHJ auh:otit;lld.tn à C.'.ldtl Untol 

v i a.' dn pro~onto a tol para QU O, j untos , \fojam arquiw.,dor. na JUCAP , 
tHiln .mtvo , n ,. ro• burtur.a dun trabõ li iU!l dn,or-~ ltavt?r .a tJovida 
1!\pn~ci aç~o dtt tudo qu~nto 9Q tenha pratic:i\do, para <lU~ possam ser 
rina l ~on te aprovado• por o&t& a5fie~bl~ia . . 

s .o. Os t rnhAl hcn furam en t.~o o·fotivnmonte cunpcntoo~ , 

rna~ o.. a cionistas dispnnlveis p;arlt o pronto retorno c och "' 
rot otl\i!d3 dos trobl!llhos Ori' i u tA t .. r'OIIIpidon , .:\!.i~im quo vultf'lnl .:'1 ~·w 
chõtnAdOG por quO) l quor tnr? in . • 

6 . Rti'bortura e pros;~t!guimqnto dos trabalhos: OÔ tr~ba l hoo _nO 
far"alft rttobvrt.du o rotOI'!Io60os "' partir das 16: 00 horAu do dia 
0}/WJ/92, me~n nttnhunw rnodific:a~!'fo n.a cornpm:it:('fo dL\ .ntmttn1b!~U\ a 
im•:odi,'\t.Dm!lnto .:'1. Pl"'osidê-IÍci-'\ ir, f ormou o todoEI DE acionlwt.nti quet 
tud t;t tr:-.ans;cor'ror.- na tllü iG per1oita. rcgulari<ladp , cu:ibindu a todo,; 

n• documcutos el"bor4ldos o devidamente &G~lnado& 1 e~~ fol 
f.inal monto aprova~n por unanlmidado c f'Jct ll nenhuma r boctrva; 
rassalva ou opo'<liç~u , d$c l nrando-no na monmo. . or..asi'ao quu · a 
Companhiu, por 8$1\lA r·az~o·, t.lll obriQl.\V;il nos I'IU('tat. o ~wocinon 
t~r~r~os • m que tudo ae encontrtl redigido o 4inda do acordo c:ont 05 
dinpouitlvos logai• o reQulamont~r~a am Vioar. . 
7 . Encprramonto:· 'E eom.o autova eeQot.nd~ a ord~:tna do di 41. u nC\da 
mais haviA . a g.,,. tr.a.t.,.do u tondo .. ProaJ.dônc:in conctldido a 
palê\vr"~ a quem dctla quiueueo ·t azer uno, ninouóc" tendo 1'n1to 
qui\ lqucr pronun ciotnan i:.o, a l,r.,eidOncia. do. Mo11a deu· per enc:.orradoc 
os trabalhos e det ermi nou quCJ na l av~AS11o t\ Pr'OGonto ata tu, fOI"'Ifl~ 
de uw.Ario, a quo\1 op6s concluida foi ,lide). fim vo: ul \:41 par• todc5õ 
o~ prosentec, quo a Aprovaram por unanimid&do , non ox~toa e 
nrPcir.nf\ tor·,,..c·)~ tu!) que vAi radi'Qid4 o ttm r:\lz'!Jio c.Jo quo a tlG~inarn 
torn~ndo-~ vàlida e ~róopcit~d4 para todoo o~ fine de diro1to~ 

11ac.ap.l> (Apl, 0} cJ•• Ju l ho do i'7?2. 

Pa i.> MESA: 

1o...:.. :!,.,.·... e..s. .,?....._ 

: P/FUNOD DE. INVESTI~~ DA AI1AZONIA-FI.NI\M& 
11 

~UNTA COMERCIAL 00 ESTADO 00 /,MA':'Á 

CERTIDÃ O 

Ulei.L: No di11 21 de dezembt'O de 1.992, Ao 1e:ee (dez) bol'aa, nA 
Sede Social da Eaopreea l avenida Padre Juli o tlari11 i.oclbllerd, 112 3870, 
bllirro Po.uli~cHa, li&oapt, oo.pi tlll do !!atado do Aalçá. 

I'IU!S!N~: Todos oa aoioniatu coavoccdoa e deallie intel'8alllldoa e convidados: 

KBSA DlRB'IORA: Preaidente: Sr. !YrACIANO BIN'l.'O P!RIIRA; Seeret6ri• Dra. 
UlCIA TKBRI!ZA 1/RRBlRA Glllott!ACHI. 

ORDIIH DO DIA: A~nto do Ca11ital Social, através dali IIUbecr iQllea o 
intesrllliu96ea al.Joult&neaa de 9.681.252.803 (nove bilblSee, quillboatoo o 
oitent-. a um ailh!Soe, duzentoo o oinqueata e doia 1111 o oiteeeatoo o trio), 
o.ç<!se ordin&riaa. 1>0rte.nto. o corree1>0udente a Cr$ 9.581 .2&2.803.68 (IIOWI 

bllhõee, quinhentos e oitenta e Wl llilhões, duzentos e cinqueata e c!ol.B mll 
e oi~ntoa e trila cruzeiros e eiquenta centavos), elevando-se deatll form11 
oeçital eoeial Bl.lbecrito e intesraliudo de Cr$ 19.047.129.416,80 
(dezenove bilhões, quarenta llilhões, csnto e vinte ·nove mil e quàtroc11ntoo 
o dezeaaeis cruzeiros), para Cr$ 28.628.382.219,58 (vinte o oito bilbl5ee, 
ae iacentoe o vinte e oito mtlblSea, tl'Gzentaa e oitente. e doia aU, <hwrotoe 
o dezenove oruzeiroe e oinqueat-. csntllvoa), origillando-oa o respectivo 
11umento, da seguinte tlllDeira e forma : 

•l Pel• utilizado doa adie.ntaloentoo efetuados 
a fo~doree 0011 recut"&oe propdoa da empre1111, 
no clecureo de 1992, devi.cJ.amente oontabilizadoe 
no IW.gtval 11 longQ Pruo - AdiAntamento para 
futuro aumento de eapit11l, a 84bar: 

Valor originlll .. .... ...... .... ................ . 
( +) Correç&o tionet&rio. ...... .... ...... ....... .. 

902.825.323,83 
6.826. 764.961,67 

Subtotlll ' .................... ' ................ . 7.529.69&.285,58 

b) Dep6eitoo et> aoode. corrente, efetuadoe 00111 
recursos próprios da ecpre1111, a saber! 

b .l
b.2-
b.3-
b.4-

Ela 27.11.92 
Ela 17.12.92 
Bll 17.12.92 
Em 18.12.92 

Cr$ 70&. ooe. 000. ee 
Cl'$ 289. ooe. 000,80 
Cl'$ 485.000.000.80 
Cl'$ aee. eee. 000, ee 

(+) Correç!o lbnetãria correspondente em .......... Cr$ 

1.774.&ee.000,ee 

277.662.518,80 

Total do llUIIIIIUto do cçit.-.1 ..... ..... ............. Cr$ 9.581.262.863,50 

Procec!JJ:&entoo c:lsvidal>oate ope.rcdo" pela Lei 8383/91 e n>llOiuc;&o !12 7&74/91, 
Artigo 24, Par4srafo 1. 

lllllibel'aq!iee: Pol' unanioiclado, foi ll,Pl'OYado e decidido o eei!Uinte: 

:1 - llemonatraç~ da atual wiçlo do ' ~itel oocilll intesrali:ado, 
e<mforme 11 eegu se de110notra: · t 11·· · 1} .r ...,... • • r. , • , 1 r • 

C!IIW.CU r.tiOifAIUD Gol Ulllllol &!WitA ~ DIA' S/A, 

1110HSTRAIIVD IMAliiii:O DI.S AÇ(IES OUIKN!IAS I!OIIUIATIVIS 

M:lliiiSIIIS : 11!! rE AQIES : MIBTO ATWol. : f'DlDlUIL 
.......... ---····-·· .. ··----··· .. ··-+-···~--·-.'·-+·-··--·--·+-·-·········-... ·---. . 

' . . 
Olll:JAW !fMID flfiEIRA I b.see.m.m : 3.m.91UBJ : 9,782,318.?U : 31,17 l I 

c.P.F. m.m.!ll·31 
: I 

lfl!ll! PI!IIO P!aEIRA : .6.m.m.m : 3.m.m.en : ,,,u.m.m 1 31,17 I 
t.P.F. 217.ll5.21HI 

' lUII UERIO PIKIO P!iEl~ 1,5!2 .916,111 I m.m.Jts : ?.J7V.tl8.561 : 8,31 1 
e.P .r. tlU71.132·S I 

I 
JllliO 11\RIA mro PEREIRA uu.m.sn: sta.7u.m : 1.m.m.m: 1,31 1 
t .P.f. 1341.192. Si2·81 

JOSI: êllt~mo mn f!Jl:IAA m.m.~2: m.m.m : 1.111.711.1!1 : 3,91 1 
C.P.f, U6.126.6n·l2 I I 

I I 
OUti~NII amo l'!iElU JR, ua.m.m: m.let.m: t.eaul.l.m: 3,11 1 
C.P.f, W.lH.II%·11 

LIICIA IJIWIA PEAEIRA ~I m.m.t» : ~.m.m: 167,?\U i l l 2169 I 
C,P.f. UUlt.lllofo! 

LILIA RIJIH PINIO PEIII:IRA 111.161.169: ll!.m.m: 167.211.6\ll ?,b91 
C.P.F. Ul.9V7,58Nt 

fJRII I~UiE PI.IO MIRA lll.lbl.t18 : m.m.m : 7i7.211.f.ll : 2161 I 
t.P.F. 112,411,J'.!N8 I 

I I I 
IIIA OElSo\ FUEIRA AftAJAJAS Slt.I6Uó8: 2sun.m: 167.218.613 : l,ót I 

• t.P.F. 112.?18.332-87 

···---------···--·----+------+-···---·--·•··-...-·-·-··4-· .. --....... 
~ I : ; 

I O TU S : 19.10.129,116 I f.l81.212.81l I 29.629.382.219 I IBJ,II I 
I 

--.-.. .. - .... , ..... ____ ....... --... - ...... - .... ·--· .. -------·- ::-

li&eapá, 21 do Deze~~bro de 1.992 

ACIONISTAS: . J 
'1-k/.. "({[:ll~t~'/l .... ___ .,.L,_J,S._I.-L(!. ___ .::; __________ _ 

<n'ACIAIIO BBNro PIIRRIIRA 

~;: :~~~-lRA---
WlZ AIBRRTO PIIll'O A:tlRA 

-~~ ~!:.___!_~~ 
JULIO 1Ft P~P!RIIRA 

__ (iJ~\<ll~\)1 1l~~J~AI\i':._ ____ _ 
JOSI ~ Plll'l'O PIR!IRA 

i . . ". ) 
__ _L._~ __ .,u, -· ~).v __ J::~~----------

LILIA Rim! PIIll'O P!RIIRA 

/Jr- ~ -t·(~ t' v•J..k~ Y.,.../U • •. -''' · ·------- -----~---------
arACI BIII'1'0 PBRBIRA JIJHIOR' 

---~~ (!!_lU.l~ ___ _ 
lJJCIA ~~IRA 

___ )r.:J,~ __ .h"-:_g,;;.,_~-----
lfARIA Ili!R.IIII PIIl'J'O PIIRBIRA 

----~~ J~lE~!~·l~r 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ~~~,iA ,: Á 

€ERTtDÃO 

lol LfQUI· 


