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ATOS no FGDER EXECUTIVO 
tP) nº 0184 de 22 de março de 1!177 

O Governador do Território F1ederal do Amapá, usan
d ~ das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 11! 
item II, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de lll69, 

RI!!SOLVE: 

Art 12 - Designar nns termr.s doa artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro df> 19:\2 Sandoval Macerlo 
da Luz, ocupante elo C;lrgo dt> AuxiliAr de EnfermtJ~gem, 
nlvel 13·A. dn Quadro d~ Fuorinnários do Go\ erno de~te 
Ten·ltório lntado o •• Gabinl'te do GovE-rnador, para exercer 
aaumulailvamen\e. em ,ubstltuição. o cargo t>m coml~!'ão, 
Fí:nbok> 7-C. de Chefe do Setor de Auditoria . do Quadro 
11eim~ refPricio, durantE> o imprdhnento do respE-ctivo titular 
qnE> se encontra em gozo de férias rrgulamentares. 

Art. 2.0 
- Revo~aàas as dlsposiçõu em contráQ..o. 

Paláale do Setentrião. em Macapá 22 ele mar~o de 
lll77, R8.0 da Repúbl!c'l e 34° da Cl'iação do Terrttório Fe
deral do Amapá. 

Arihur AzevedG Hennlng 
Governador 

(PJ nQ 0185 àe 23 de março de l!l77 

O Covernador do Território FE>dPral do Amapá. usan
do clPI atribuições que lhe tão conferidas pelo artlgo 18, 
ft9m II , do Decreto-Lei n.0 411 , de 08 de janeiro de 19ü9, 

RESOLVE: 

Art. J •0 - Desl~nar, o Engenheiro Agrônomo Júlio 
Armando Horna Cantelli. S!'~tretáric de Economia. Agricul
tura e ColonlzaOJão do Govc rno dute Territól'lo, para viajar 
da sede de suas atribuições - Maca pá - até a ci iade de 
:Belém, no trato de usun\o~; elo lntere~~e da AdminlstraQàt 
amapaense, no período de 24 til 27 àe março de 1977. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlspo~lções em eontrárto. 

Palácio do SetentriAo, em Macapá, 23 de marco 
de 11177. 88Q da R11públlca e 34.1l da CrlaçAo do Território 
;·r ler;. · do Amapi. 

Ar,hur A:zevedo Henntng 
Governador 

(Pt n.0 0186 de 23 de marvo de 11177 

O Governador do Territ6rlo Federal de Amapá, usan
do cia~ atribuições que Ih• são e~onferidaa pelo artigo 18, 
;•e m JT. do Decreto-Lei n ° 411, de 08 de janeiro dt 1969, 

RESOLVE: 

Art. I 0 
- Designar, nos termas dos artigo5 72 e 73, 

lia Lei n.0 1711, de 23 dt outubro de 1952, Walter dos Sen
to• Sobl'lnho, Engenheiro Agrônomo da AC.6,R-Amapá , 
po~to à dilposlçio de Governo amapaense para exercer 
aeumulatlvamente e em substituiçJo. o carfl9 da Secretário 
6e Btonomla , Agricultura e Cr,Jonlzaçlíe, do Quadro de 
r unclont.rios do Governo desta Unklaàe, durante o lmpe
dfnuato do respectivo titular, a eoRtar de 24 de Março do 
rorrente ano. 

<\ rt. 2' - Revogadas a~ dl:;postoões em contrário. 

Paláolo do Seteu•1 ;.;J, <·m M'.lcapá, 23 de março de 
19T7, 118.11 da r ,, ~·,hlfc>!l n 84 ° da Cria~ão do Teultórlo Fe
deral do Amapi. 

Arthur Azevedo Htnnlng 
Governador 

CP) n " 0187 de H de março de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá usan
do das atribuições que lhe são eonferidas pt>lo artigo 18, 
item Il do Decreto-Lei n9 411, de !•8 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I o - Nomear noa term0s de artigo 6.0 , § 1.0 do 
Decieto-Lei n. 0 fiR7. dE> 02 de julho de 19fl!l, o capitão PM 
Jos~ C'arl< s Al(·âmpora de Paula Machado, para exercer 
lntE>rinfimentE> o ce~rgo de Comandante Geral da Policia 
Militar dn rerritórlo Fed11r11l do Amilpá, a partir de 25 Ele 

' março do ano em cur~o. 

Arl. 2.0 - Revogadas as dispo~ições em eontrárlo. 

Pal~lcic do Setenlrlão. em MC>capá, 24 de março de 
l9i7, 88.0 da República e 34.0 da Criação do Território Fe
deral 'lo AmapA. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nº 0189 de 24 de março de 19i7 

O Go\'ernador do Território Federlll do Amapá, usan
do d11s Ptribuições que lhe são conferidas pelo art!go 18, 
Item li, do Decreto-Lei n° 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Exonenr. a pedido o Cap. PM Celso Sou

za Soares, O rJchl d11 B!lgada 1\ 'lltar do Estado do Rio 
Grande do S1 I. pMt o à disposição do Governo rte~te Ter· 
rltório. do cargo dE> Comaoda'lte Geral Interino da Polícia 
M)llt'lr dE>sta Unidade, a partir d _;; de março do corrente 
ano. 

Art. 2.o - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do ~etentrião. em Maoapá, 2~ de m11rço de 
1977, 88.0 ela República e 34.0 de Cria~io do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 OI Bfl de 24 de marqo de 1977 

O Governartor do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe sào conferidas r r lo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 1ft janeiro de 1969, 

RESOLVE 

Art. !.0 - Designar, o 2.0 Tenente r'l" :'1 1 ,.. ~ Borges 
Calado. para t>xeroer Interinamente. o cargo ae l.ht>fe do 
Estado Maior da Policia Mil i: a r do Território FedPral do 
Amapa. a contar de 25 de marqe de 1977. 

Art. 2.0 - Revogada9 as disposições P.m contrário. 

P alá cio do Setantrlilo. em Macará. 24 de março de 
11177, BB" 4a Bepúbllca c 3l.0 da Criação do Território :fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Govern8dor 
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EXPEDIENTE I As Repartições Públicas 
I ciogir-se-ão as assinaturas 

As Hepartivões Públicas' 
Territoriai~ dLverão remeter o 
expediente destinado à publi
eação n<•st<' PIÁRIO OFICIAL 
diariam C'ntf até as lh:OO horas. 1 

IMPRENSA OFJCIAL revPreiro àe cada ano e às I 
anuais renl)vadas até 23 de 

As cedam IÇõt•s pertinl'n-1 
tcs à matl>ria re tribuída nos I 
vasos de t>rros ou omissões, 
deverão ~ t'l' fo rmuladas por 
t·Serita, a Srçi'io dp Redação, 
rias !l às 12:00 I.Joras. e da s 
l:i:OO às 17:00 horas, no máxi
mo a t(o 72 boras a pó R a sn ·da 
<1os órgãos oficiais. 

D-.::::;r-IRE'~TOR inicmdu.!l, em qualquer época 

I 
pelos órgãos competentes 

Jranildo Trindade Pontes A fim de poRsibi!itar b 
~~ remessa de valores acompa-

DIARIO OFICIAL nhados de esclarecimentos 
Impn·sso nas Oficinas na lll'prPnsa Oficial quanto a sua aplicação, soli-

MACAPA - T. F. AMAPA c•itamos usem os interessad os 
-.::::;r-~ preh·rcnciaJmeniP cheque ou 

A S S I N A T U R A S I v a lP poRtal. 
Anual Cr$ 50,00 Os suplementos às erli-
Sem ~stral. . « 25,00 çOc·s dos órgãos o!iciais só 

Os origlllair. clPv erão ~N se fornecerão ao;; assinantes 
datilognl'a dos e autenticados. Trimestral · « l2, 50 1 que as solicit. "m nu ato da 
resl':alvadas. por quem dE' di-, Numero avulso " 1,00 as'lmatura. 
relto rasuras P Pmendas. ~ O mncionárw público ft>-

RHASILIA _ EstP '1i~ rio Oficial é encontrado para IC'itu- dera!. INá um desconto ele 
Excrtuadas us pua 0 <'X- ra no SHià•) N· cional e lnternücional da Imprensa dH 100,

0
_ Para lazer jus a e::;te 

rrnor. ljlle SPrào sem p r e COOPFn PF:ESS. nQ «BrasJiia Imperial Hotel». ci!'Rcon.o, deverá provar esta 
nnnais a!': a~sinatnra~ poder- ~-->---. :--. - - . ... .· co 0· - t d · t 
Sl'-ào romnr. rm qualquer } ara tac1htar aos 3ssman- j A 1~ ~e <'' ltar fWiuçfi_o n Içao no a o a esswa ura. 
('poca. por sPis mC'SI'S ou um It•~; a VNJ!Icação dG ~razo de J de conlinUidad c• ~o C<'C<'bi- O C'IISto d<' cada t'Xf'~J?I~r 
ano ,·aliclade dt> ~ua~ usm1aturas, mC'nto elos JOtnaJs, dP\'em <il rasado dos órgãos oflc1a1s 

· na partl' ~upNior do enfler<'- os assinantP:> providC'nciar ll ~Ná. na 'enda ayul~o acres-
As a~~marurnR \' encidas ço Yào impre!' ' ? S os n.l1 mPros I reRpecti~·a . re~om~·iio ?Om cida f! f' Cr$1,00_ Rf' elo mC'smo 

poderão ~<'r susp<'nsas sPm r.o tal1lo rle registro o mês c anteeedencia m1mma r'e trm ta I ano, e. LI ,: Cr~ 2.00 por ano 
aviso pr(>Yio. . o ano c·m qne l'indara. (30) dias rl<'comrlo. 

Fábrica Amapaense S/ A - · Indústria e 
Comércio 

C'.G.C 05.969.670J000 1-34 

Ac;sembléia Geral ExtraoPchnária 

CONVOCAÇÃO 

FICam os acionistas de Fáblica Amapaense S/A 
Ind ústria e Comércio, convidados a se reunirem 

em Assembléia Geral Extraorà iná ria. a realizar-~e 
no dia 20 dr> abril do corrente ano. à~ 17:00 horas, 
em sua sede social sita à Av. Iracema Carvão Nu
ne~ , 109 para discutirem a seguinte matéria: 

a) Aumento de Capital Social para Cr$ 
1.740.000,00 

b) Alteração dos Estatutos. 

c) O que ocorrev. 

Mac:apã (Ap), 20 de março de 1977 

a) Diretoria. 

l\ IADESA - Indústrias Madeireiras de 
Santana S/A 

Assembléia Geral 01dinárias 

Convidamo!" os seL:Hlres acionistas a se re uni
rem em Assembléia Geral Ordin}lria no dia :~o de 
abril d!!! 1977, às 14:00 horas na sede social a Jlha 
de Santana s/n, Macapá-Ap., afim de de liberar em 
sobre a seguinte ordem do dila: 

a) Apreciação do Relatório da Diretoria 

b) Prestação de c~mtas da Diretoria referent~t 

ao exercício de 1976; 

c) Eleição dos membros da Diret oria e fixação 
dos h orá rios; 

d) Eleição dos membros do Conselho f iscal e 
fixação dos se us horários ; 

e) Assuntos de interesse Geral. 

Macapá , Ap. 15 de março de 1977 
A Diretoria 

MADESA - Indústrias Madeireiras de 
Santana S/ A 

A V I S O 

Acham-se ú disposição dos senhores acionistas 
rla l\1ADESA - Indústrü:s Mad~ire i ras de Santflna 
S/A, ttm sua sede sochl na Ilha de Santana, mu
nicípio de Maca pá. Territói i o Federal do Amapá. 
os doct.mentos a qutt se referem os iter.s I e II do 
art. 133 da Lei n " 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

Ilha d e San ta na, 15 d~ março de 1.977 

K.T. Andersen 
Diretor-Presidente 

Ministério do Trabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Ext rato .Je Termo Aditivo. celebrado pelo Mi

ni stério do Trabalho/ SI\10/ PIPMO - Comissão Es
pecial do T. F. do Amapá. 

Entidade convenente no mêo.: de março 
009 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comer

cial - SEN AC. 
a) Número e data da assinatura do T. A. 

06. 1 O 1.009.002/77, de 25.02. 77 
b) Número, data e valor do Empenho 

005 - 25.02.77 - CrS 3.800,00 
c) Curso e nú mero de T reinandos 

Garção-Auxiliar - 25 

Macapá, 25 de fevereiro de 1977 
Leand ro AlcântarA Filho 

Comissão Especia l do T. F. do Amapâ 
Coardenndor 

Cllnuuada de EmpreJ·a~"l 

A firma Mira & FJ!ho, eo;;tabelecida nesta cida
de de Macapá (Ap), a Av. Henrique Galúcio, 389, 
ped~ que seu empregado José Duarte Queiroz, 
plainador, portador da Carte~ra Profissional n° . 
91.771, série 1319-Ap, se apresente para Jieassumir 
suas fun ções dentro do pra'lO de três (03) dias, 
sob pena de, t enminado este p~tazo , ser dispensade 
por justa causa, conforme detfirmina o art. 4-82, 
i1lem «i », da C.L.T. 
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Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento_Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n° 73.140/ 73) 

Instrumento - Contrato de Empreit3c;a global 
n. 0 016/ 77-SOP (Processo n2 2.595í";'6-SOP . 

Pa11tes - Governo do Territóno Federal do 
Amapá e a firma Haussler Engenharia e Construção 
Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de reforma 
geral em (5) cinco unidades Escolares localizadas 
no Município de Macapá, deste Território. 

Fundamento - Este Contrato decor.re da h ·
mologação pelo Exmo. Sr. Governador do Território, 
às fls. 20 2, do Processo n° 2595/76-SOP, refe rente 
a Tomada de Preços nº 26/ 76- CPLOS. O presente 
Contrato é regido pe lo Der.rPto nº 73.140/7.3 e De
creto-Lei nº 200, 67. 

P.razo de Vigência- É de 125 (cento e vinte e 
cinco) dias contados a partir da data de assinatura 
do Contrato. 

Vnlor - É de CP$ 850.075,00 (oitocentos e 
cinquenta mi l e setenta e cinco c ruz~::iros). Este 
valor é fixo e irreajustável. 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
trato correrão à conta dos recursos proveniente d o 
Projeto Operação Escola - Convênio MEC/DEF/76, 
Programa 4502.0842. 188 1.31:{.000, eolemento de des
pesa 4.1.1.0, conforme Nota de Empenho n .O 14, 
emiüda em 28/0 2/ 77, pelo Contratante no valor de 
Cr$ 767.531,50. O restante, no valor de Cr$ 32.54:l.50 
foi empenhado e m favor da firma através dos re
cursos provenientes do Fundo de Pa rt icipação dos 
Estados, Distr.ito Federal e Territórioes, P rograma 
08390213.415 , elemento de despesa 4.1.1.0, conforme 
nota de Empenho nº 235, emitida pela Contratante 
em 28/ 02/ 77. 

Macapã , 18 de março de 1977 

Eng2 Manoel Antônio Dias 
Secretário de Obres Públicas 

Eng0 Osmar da Silva Ramos 
Pela Empreitei r a 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDITAL 

Tom ada de Pn.,os N° 05/77- CPLOS 

A VISO DE TRANSFERENCIA 

O Presidente d11 Comissão Permanenie de Licitação 
d-· Obra~ e Servic;oa, designada através do Decreto (Pl n º 
u~ ~ I /711 , do Ex mo. Sr. Governader do Território Sederal do 
AmaJtà, terna público, )Dara o conhecimento de quantos pos
sam se Interessar, que se acha aber ta a L!eitaç~o de Tomada 
4e Pregos n~ 05/7'7-CPLOS, para os serviços d e 
Ampliação, AdAptação e Reforma dos Blocos Administra
tivos e Oficin a da Secretaria d e Educação e Cultura, ante
riormente marcada para às 10:00 h r rall do dia 28 de marvo 
de 1977, fica transferida par a o dia 12 de abri l de 19 77, à s 
111·r 1 hora& na sala de reuniões da Secretaria càe Obras 
Públfcas, nesta cidade, devend0 o recolhime!'lto da caução 
ur efe t uad o a tQ às 15:00 horas do dia 11.04.77. 

As firmas Interessadas poderão canhecer o Edital e 
demais documentos da llo itação na Sf!cretarla de Obras 
Públicas, nas horas nora,~·· de e xpedien,e. 

!.. . ,..J, '- - de 1:1 1ll' ~ O de 1977. 

"''lg~ Manoel Antônio Diu 
Presidente 

.S indicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil do T.F. do Amapá 

Edital de Convocação 
P 1

" proc:"nt<" Edital ficam convocados todos os 
assv .... dci .:; lh:st~ Smdicato que estiverem em pleno 
gozo de seus diveitos s"~eiab, para se reunirem em 

, Ac:;se mblria Geral Exlraot linári a que será realizada 
no dia o ;~ de abril de 19í7 (domingo), no auditório 
do SESI, às 9:00 hor.as em primeina convocação e 
às 10:00 horas em segunda convocaQão, de acordo 
com o que dt>term;na o Art. 61::!, da Con<>olidação 
das L<:is do Trabalho, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

a) Dis::utir e deliherar as bases de reajusta
m ento salarial a st r prcr10sto às em presas acordan
tes: 

b) Autorizar a DirPtoria do Sindicato a pro
mover acordo salarial no Posto de ldPntificação 
Profissional do l\1inistério do Trabalho Pm Maca pá; 

e:) Autorizar, no caso de não chegarem a um 
acordo amigávPl. a inst auração de Dissídio Coletivo 
no Tribun!!l Regional do Traba lho 8ª Região, con
tra as Empresas empregadoras do ramo da Indús
tria de Construção Civil de I\Iacapá. 

d) O que ocorrer. 
Macapá (AP), 29 de março de 1977 

Antonio Silvestre C<mieiro Gomes 
PresJdente 

CPF 041679962-00 

Secfetaria de Seguré'lnça Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria n. 0 007/77-DJTRAN-A P 
O diretor da Divisão de Trânsito. usando das 

atribuiçi'\e" que lhe são c<•r r ridas em lei, e te n
do em vista o que consta da ocorrência n.0 49, 
de 30 pa ra 3 L de janeiro de 1977, do plantão Poli
cial do Pronto Socorro Osvaldo Cruz, 

RESOLVE - suspender do direito de dirigtn 
veículos auto motores, de conformidade com o que 
dispõe o iter., XI V, do artigo · 99 do RCKT, e nr
tigo 77 da l.esolução nº 504 /76-CONTRAN, até a 
apresentação de novo exame de sanidade frsica e 
mental e psicotécnico, o mntorista profi c;c;i omd J .uiz 
Sérgio Dias .P\0drigues, prontuário nº OOOl:Wt!-AP-001. 

Dir:l" toria da Divisão dP T r5nsitv, em Macapá 
01 de março d e 1977. 

Joaquim Fernandes de Lima Qtieiroga 
Diretor Substituto 

Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITA L DE NOTI FICAÇÃO 

(Prazo de 10 dias) 
Pelo pr.esente Edital fica Notificado Josué de 

Sales Alves, atualmente em lugar incerto e não 'la
bid0, redam mte n os autos :io processo nº O 134/ 77, 
em que L~tonai Rubem Fernandes G~ ........ , L :·ecJa
mada, de que tem a pagar na Secret&ria desta 
Junta, a importância de Cr$-209.90 (duzentos e nove 
cruzeiros e noventa ce ntavos), co rre~pondente as 
cu~tas de Ação nos autos do suprlacitado processo 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julga
m ento de Macapá, 15 de março de 1977. 

Euton Ramos 
Diretor de Sec retaria 
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Poder Judlcltrio 
.TustiQa dos Territórios 

TPrritórlo FE>deral do .0\.mnpá 

Juiz de Di l'eilo da Comarca df' 11/ncapá 
Eriitt. le Citação, com o prazo de IS dias, na 

forma ab<li:..o. 

O Doutor BenJamim Lisbca Rayo1. i\1M. Juiz de 
Direito em Exercício da Comarca de 11acapá, Ca
pital d~> To.>rTitório Feder:>! do Amapá, na Forma 
da Lei etc .. 

Faz Saber a todos os quP. o ~ro.>sente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou <h·IE" tiverem conhe
cim ento, que neste Juízo rorre sPus trâmites uro 
processo em que é acusado Mad<~ Leoneide Cândida 
dos Sar tos, como incurso no art. 129, do Código 
Penal Brasileir-:>. 

E. como tenha o OJic1a l de Ju~tiça deste Juízo 
certificado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível c1tá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
prest>nte a comparecer neste Juízo, no edifício r:lo 
Forum desh Comarca. sito a Avenida Amazonas, 
n.0 26, esquina com a Rua Ct>l Coriolano Jucá, nes-
ta ddade. no dia 16.06.77 às U9:oo horas. a fim de 
.<.er interrogado, promover sua defesa e iH'r notifi
cado dos ulteriores termos do processo, a que de-
\ c: á comparecei, sob pena de re\'elia. Para co
nhecimento de todos f. passado o pn'scnte Edital. 
,. ,., i-- 2.a via Cicará afixada no lugar de costume 
Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco dias do 
mês de março do ano de mil r~ovecf ntos setenta e ' 
sete. Eu Leandro 1\!Iarqu es Alber1o. Escre\' ente Ju
ramentado no impedimento do titular, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Ra~·ol 

Juiz Direito em exerc1cio 

Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
fcrma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboc1 H.ayol. Ml\I. Juiz de 
Dirfiito em exerc1cio da Comarca de \1arapá, Capi
tal do Territór.io fedHal do Amapá. na forma da 
Lei etc ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital, 
com prazo de 15 dias virem, on dele tiverem co
nhecimento, qu"' nes te Juízo corre seus trâmites 
um processo em que f> acusarlo l\Iano• l Thiago como 
incurso no art 129, § 1.0, ite•n I do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o ofic ial de Justiça deste Juízo 
certHic~do não o ha\.e r encontrado nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo 
present~ a comparect'f neste Juízo, no edHício do 
Forum desta Comar<.:a, sito a Avénida Amazonas, 
n .0 26. esquina com a Rua Cel Coriolano Jurá. 
nesta cidade, no dia 12 05 77, às 9 00 horas, 
a fim de ser interrogado, promovet sua defe
sa e ser noti ficado dos ulteriores termos do pro
cesso, a que deverá comporecer, sob pena de re
velia. Para conheciooento d e todos é passado o pre
sente Edital, ruja :za via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e pessado nesta cidade, aos vinte e 
ainco dias do mês de março do ano de hum 
mil novecPnt.os e setenta e sete Eu, Leandro 
Marques Alberto, EJscreven1e Juramentado no 
impedimf,nto do Titular. 

DemJamim Lisboa Ra:vol 
Juiz de .D41reito em Exucício 

Comarca de Macapá 

Juízo de Di,·E'ito 

Tribunal Regional Elt>itoral do é"ará 

2n. Zona Eleitoral da Comarra de Macapá - Segunda 
Circunscrição Capital do TtHritório Federal do Amapá 

Edital n.0 01,17 de publicac;Ao de req uerimentos de 
transferências de e~eitores par& esta 2a Lona Eleitoral de 
Marap{l. 

O Dr .. ro~é Clemenoeau Pedrooo M11ia - .Juiz Eleito· 
rs1 desta 21. /una rie Mauapã, na forma da lei etc. 

Faz sabPr a todos que o pres<'nte Edital virem Oll 

dele ti\·er em conlH·cimento que, dPram t-ntrada neste Car
tório desta 2a Zona de Macapá, por motivo ~e mudanc;a 
domiciliar para para capital. os requt-rimenfol do~ ele1\o· 
r!'~ ~fi!Uintt-~· 

Edital rr.0 Ol / 'T7 de 18 ne março dP l!l77 

Antonio Saraiva Lopes - Titulo Eleitoral n.o 
Zona , SPcçilo , Rio de .Janeiro. 

Dione Rnmo~ Tomaz - Titulo EIE>itoral n.o 
Zona la .. !3Pcc:ão lia. Amapá - Ter. Fed. do Amapá. 

Rnimundo àe 01!\'Pira - T1tulo Eleitoral n .0 10.975, 
Zom. 2. Secção S31 - Rio Grande do Sul. 

Arlosmar PerE:ira da Paixiio e Sih·a - Titulo Elei-
tnral n." Zt)na 29 C)ecção 52 - Belém-Pará . 

Sebastião da Luz Moraes - Titulo Eleitoral n.n 
Zona Secção 17 - Hnraima. 

Samuel Corrêa Martins - Titulo El('itoral n ° 86.057, 
Zona 29. Secqiio 193 - Belém-ParA. 

Már io H:1r11úna - Titulo J(leltoral n.0 24.242, Zona T9, 
Secl,.'ào 1-l Rio í.le Janeiro. 

Rr-sa Maria Souza d:~ Rocha - Titulo ll:leitoral n.0 

14.86g. Zona 23, Secção 35 - Belfm-Pará. 

\Valter Pinheiro ri~ Rocha Titulo Elelteral n. 0 2fi012, 
Zona 20, Sec,ão J 02 - Belêm-Pará. 

Rita Maria Barbosa de Seu~:l - TituiD Eleitoral n .• 
l:l 2&6 Zon<1 23, Seoc;ão S3 - Marsbá - Pará. 

Elizabeht Kohler da Cunha - Titulo Eleitoral n.0 

98.042, Zona 29, Secção ~ - Belém-Pará. 

A v a Kohler da Cunha - Ti tu lo E lelteral n.• 86.822, 
Zona 29 Sec~~o 173 - Belém-Pará. 

Maria Tereza Nunes Rodl'lgue• - Titulo Eleitoral 
n" . Zona . Secção - Belém-ParA. 

Esmeralda Lobato da Silva - Tit•1Jo Eleitoral E\,0 

42100 Zon:=t 211, S~eqão 102 - Belém·Par{l. 

Antonio de Faria• Montl - Titulo l::le!toral n.• 1.1187 
Z'lna 204, Seccão 7 - Minas Gerala 

Angelo Augusto Ferelra Pires da Cost'l Tilulo 
Elt!itoral n " . Zona I a, SPcção 2" - Belé-m Pará. 

Raimundo Carmo da Silva Ti t ulo Elt>ltoral n.0 

Zon11 , Seção - Santarém-Pará. 
'Soni!do de Souza Ravol Titulo Eleitoral n 9 

Znna t•, Secc;it. 28 - Nite;·oi - R lo de Janeiro. 
Godóis Oracilfano dl' SouzA -1 itulo Eleitoral n.'l :!.R88 

Zona li6, <)pcção 10 - Minas Oerqis. 

Maria Amélla Vaz Ca\'cdcante - Titulo Eleitoral n. 0 

:i2.466, Zon:J asa. - Secção 21 - Belém-Pará. 
T.amo Me-ndes Barbosa - T itulo EIPitOrl'll n. 0 44.532 

Zona 'lR3
, Se:ção 121 - Belém- Pará 

José Ernesto Mort>ira -- Titulo Eleitoral n .0 31104 
Zona 29, Secc:ào 17 - Belém- Para. 

Eugênio de O li\ eira Maia Titu lo EIE'itoral n.0 I.~!H 
Zone 211, Secc;Ao fi.a - Limoeiro do NortE>-Cenrá. 

Milton MQraes Corrêa - Titulo n Zona . Sec· 
Qh - Belém-Pari!. 

Or~u la da Trindad E' dos Santos - Tit1:1.l0 Eleitoral 
n° Z '"a t• . S ecção 2" - Belém-Pará. 

p.; para que chegue ao oonh~>aimel'lto de tedos e quanto 
lntere~sar pos~a. mandei que fosse expedlàu o pre~ente 
Edital na forma da Lei, pare os fins do art. 57 do CMige 
Eleitoral. DAdo e passado nes\11 cidade de Maoapá. Segun· 
da Circ:unscrt~·io Capital do Território Federal do Amapã, 
aos dezessete sias do mês de março do "no de mil nove
cento• e Bett>nta e st>te Eu Ltantlro Marques Alberto, Ih
crivAo Eleitoral em exercício. subRarevl. 

.J os• Clemeneeau PellrClsa Mala 
Juiz llleltoral 


	

