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Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentriio, em Macapá, 06 de julho de 1982 , 
930 da Rep~blica e 399 da Criaçio do Território Federal do 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das Amapá . 
atribuições que lhe s~o conferidas pe l o artigo 18 , item II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar ANNIE VIANNA DA COSTA, Secretár i a de 
Educaçio e Cultura do Governo deste Território, para viaj a r 
de ~acapa " sede de suas atividades, ati a cidade de Brasilia
DF , a fim de participar da r euniio da SEPS/MEC , a ser reali
zada naquela Capital , no periodo de 12 i 17 de julho do cor
r ente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentri~o , em Macapá , 05 de julho de 1982 , 
939 da Re pública e 399 da Criaç~o do Territó rio Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado i 

MlNlSTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 I 130 de 06 de julho de 1982. 

O Gove rnador do Território Federal do Amap~ . usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o artigo 18, item 11, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 19 69 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar ~l-\RL\ DA GLORIA OLIVEI RA AHORIM , Se
cret~ria de Promoção Soc ial do Governo des t e Território , pa
ra viajar de Macapá, sede de suas atividades, ati a c idade 
do Rio de Janeiro-RJ, a fim de negociar recursos para o 
Convinio de 1982 junto a FUNABEM, no período de 05 ã 08 de 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉTIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 31 de 06 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe sio conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar REGINA COELI DA SILVA VALIENTE , Dire
tora do Departamento de Trabalho/SEPS, para responder acumu
l ativamente , em substituiçio , pelo expediente da ~ecretaria 
de Promoção social do Governo deste Território, durante o 1m 
pedimento da respectiva titular no período de 05 i 08 de j~ 
lho do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contr~rio. 

Paláci~ do Setentrião , em Macapi, 06 de julho de 1982 , 
939 da Republica e 399 da Criaçio do Te rritório Federal do 
Amapi . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~lNlSTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amap~ 

DECRETO (P) N9 I 132 de 06 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
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atribuiçÕes quê lhe s ão conferidas pelo artigo 18, ítem 11 , 
do.Decreto- Léi n9 4 1"1 , de 08. de j aneiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t . 19- Designar . JOS~ ~DSON DOS SANTOS SARGES, Dire t or 
do Departamento de Indúst ria ·e Comércio da SEPLAN, para res
ponder acumulativamente, em substituição, pelo exped i ente da 
Secrétari a de Planejamento e Coordenação do Governo deste 
Terr itório , durante o impedimento do respec tivo titu l ar , que 
se encontra em gÕzo de féri~s. no período de 05 de j ulho a 
03 de agos to do corrente .ano . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião, em Hacapá , 06 de j ulho de 1982 , 
939 da República e 399 da êriação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr i t ór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 ·1133 de 06 do ju lho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são ocnferidas pelo art i go 18, ítem II , 
do Decreto-Lei n9 41 I , de 08 de jane i ro de 1969, e t endo em 
vistn o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembrode 
1980 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar, a contar de 19 de junho do corrente 
an.o , ~IARIA JOS~ DE NAZAR~ FERREIRA LIMA, ocupante do emprego 
de Agente Administrativo , Código LT-SA-70 1 .B, Classe "B", R!:_ 
ferência 22, da Tabela de Emp regos Permanente do Governo des 
te Território, lotada na Secretaria de Educação e Cu ltura 
SEEC , para exercer a função de Secretária Admini st rativa , CÓ 
digo DAI- 201. I, da Divisão de Educação FÍsica, Esporte e Re= 
cr eação- DEN-SEEC. 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposições em contrário 

Palácio do Set entrião, em Macapá, 06 de julho de 1982 , 
939 _da República e 399 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINI~T~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1134 de 06 de julho de 1982 

O Gove rnador do Terri tór io Federal do Amapá , usando das 

atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, íte~ II, 
do Decreto- Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis t a o que consta do Processo n9 1/01273/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 1 76~tem 

li e 178, Ítem I, al í nea "a" da Lei n9 1711, de 28 deoutubro 
de 1952, com a redação dada pela Lei. n9 6.481, de OS de dezem 
bro de 1977 , a HONORIO SANTOS ,matricula n9 2.258 .6?0 ,no cargo 
de Auxiliar Opercaional de Serviços Diver sos, Código NH- 812, 
Classe "D", Referência NH- 22, do Quadro de Pessoal Parte 
Permanente - do Governo deste Terr itório , devendo perceber 
proventos ' corre~pondente a referência NH- 26 , da c l asse espe 
cial , de conformidade com o artigo 184 , Ítem I, da c itada Lel 
n9 1711 /52 . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 06 de julho de 1982. 

939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove·r nador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 35 de 6 de j ul ho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são confer idas pelo ar tigo 18, item li , 
do Decreto-Le i n9 4 11 , de 08 de janei ro de 1969 , e tendo çm 
vista o que consta do Processo n9 1/0 1272/82-SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria ,de aco rdo com os artigos 176 Item 
II e 178,item I , aÜnea "a '',da Lei n9 1711, de 28 de ou t ub ro' 
de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 .48 1, de 05 de de
zembro de 1977, a JOS~ CARDOSO FILHO, ma trícula n9 2 .258 . 608 
no cargo de Auxiliar Operacional de Servi ços Diversos , Códi
go NM-812 , Classe "D" ,Refe rência NM-22, do Quadro de Pessoal 
- Parte Permanente - do Governo deste Território devendo per 
ceber proventos corresponden te a referência N~l-26, da Classe 
Espec i a l, de conformidade com o artigo 184, item I , da cita
da Lei n9 1711 /52 . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 6 de j ulho de 19~2 , 
939 da Repúb lica e 399 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 36 de 6 de j ulho de 1982 

O Governador do Terr itór io Federal do Amapá, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo pe lo artigo 18, item 
II , do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969, e tendo 
em vi sta o que consta do Processo n9 3/08163/82-SESA, 

RESOLVE : 

Conceder aposentado r ia, de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178, item I , alínea "a", da Lei n9 17 11 , de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481, de OS 
de dezembro de 1977, a IZABEL TAVARES DE SOUZA, matrícula n9 
2. 2S8 . 347 , no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Di 
versos, Cód i go NH-812, Classe "C", Referência NH- 1S do Qua:: 
dro de Pessoal - Parte Pe rmanente - do Governo deste Territó 
rio devendo perceber proventos correspondente a referênciã 
NH- 21, da classe "D" de conformidade com o anigo 184, item 
I , da citada Le i n9 1711/S2, em face do qu~ dispÕe a Lei n9 
6 . 701, de 24 de outubro de 1979 . 

Palâcio do Setentrião, em Hac.apâ, 6 de julho de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapâ . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 1137 de 6 de julho de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapâ , usando das 
a tribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 3/08170/82- SESA, 

RESOLVE :. 

Conceder aposent a dor i~ de acordo com os ar tigos 176 , í tem 
li e 178 , Ítem I, alínea "a", da Le i n9 1711, de 28 de outu
bro de 19S2 , com a redação dada pela Lei n9 6 .48 1, de OS de 
dezembro de 1977, a NEUZA DE AHORIH COI'LHO, matricula n9 
2. 2S9 .203 , no cargo de Auxiliar de Enfermagem , Código Nl'l- 811 
Cl asse B, Referência NH- 25, do Quadro de Pessoa l - Parte 
Permanente - do Gove rno des t e Território, devendo perceber 
proventos correspondente a r efe r ência NM-31 , da c lasse espe
cial, de conformid ade com o ar tigo 184, ítem I, da ci tada Lei 
n9 17 11 /52 , em f ace do que dispõe a Lei n9 6 . 701, de 24 de 
outubro de 1979. 

Palâcio do Setentrião , em Macapâ, 6 de julho de 1982,939 
da Reptíbl ica e 399 da Cr iação do Territór i o Federal do Arnapâ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HlNISTERIO DO INTERIOR 

Terr i tório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1138 de 6 de julho de 1982 

O Governador do Ter~itório Fede r al do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 -Nomear BENEDITO COSTA SILVA , pa ra membro efeti:_ 
vo da Junta Administrativa de Recursos de Infrações- JARI , na 
qualidade de representante do órgão mâx i mo do DETRAN/AP, do 
Te rritório Federal do Arnapâ, a contar de 18 de ,i unho do cor
rente ano . 

Art . 29 - Revogam-se a s d isposições em contrâ rio . 

Palácio do Setentrião, em Hacapâ , 6 de julho de 1982 , 93~ 
da RepÚb lica e 399 da Criação do Territór i o Federal do Amapá 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Goven~ador 

HINISTtRlO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 11 39 de 6 de ju lho de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapâ, usando das 

atribuições que lhe são con1er i das pelo artigo 18 . ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . (9 - Nomear RAHIUNDO GO~IES BAIA, para Suplente, da 
Junta Administrativa de Recursos de I nfrações-JARI , na quali 
dade de r epresentante do Órgão mâximo do DETRAN/AP, do Terri 
tório Federal do Arna pâ , a contar de 18 de junho do corrente 
ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrârio. 

Palâcio do Setentrião, em Hacapá, ~ de j ulho de 1982 ,939 
da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1140 de 6 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Arnapâ, usando das 
atribuiçÕ«s que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem Il , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . . 19- Nomear CASSIANO AUGUSTO CORREA PINTO, para mem 
bro efet1vo da Junta Administrativa de Recursos de Infra:=
cÕes-.JARl qua 1 idade de Representante do órgão mâx.imo· do 
Transporte Rodoviário de Passageiros do Território Federal do1 

Arnapâ, a con t ar de 18 de junho do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em ~ontrârio . 

Paláci o do Setent rião, em Hacapá, 6 de julho de 1982,9 39 
da RepÚblica e 399 da Cr i ação do Territór i o Federal do AmapáJ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Território Fede r al do Arnapâ 

DECRETO (P) N9 1141 de 6 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Arnapâ usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo l8 , ítem Il, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Nomear JORCY FARIAS DE ANDRADE, para Suplente, 
da Junta Administrativa de Recursos de I nfraçÕes- JARI, na 
qualidade de Representante do Órgão máximo do Transporte Ro
dov i ário de Passageiros do Território Federal do Amapá, a 
contar de 18 de junho do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se a s disposiçÕes em contrârio. 

Palácio do Setentrião, em Hacapâ, 6 de julho de 1982,939 
da RepÚblica e 399 da Criação do Terri tório Federal do Arnapâ 

ÁNNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (N) N9 014 de 06 de j ulho de 1982. 

Institui o Programa de Emprego do Território Federal 
Amapá e dá outras pr ov i dências. 

do 

O Governador do Terr 1tor1o Federal do Amapâ, usando das 
atribuições e nos t ermos do Decreto Federal n9 76.403, de 08 
de outubro de 197S , 

DECRETA: 

Art . 19 - fica in stitu ído o Programa de Emprego do Terri 
tório Feder a l do Arnapâ, vi sando a implantação do Sis t ema Na
c i ona l de Emprego na â r ea territórial, · ~m cooperaçio com o 
Ministirio do Trabalho. 

Parâgr afo único - O func i onamento do Pr ograma ins t ituído 
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por este artigo, obedecerj ao estabelecido no Convinio SINE/ 
NTB, n9 04 . O I /82 firmado pelo Governo do Território com o H i 
nistjrio do Trabalho . 

Art . 29- A Sec~etária de Promoção Social, baixarj o r e
gulamento que se fizer neccssjrio a execução do presente De
creto . 

Art . 39 - Es te Decreto ent rarj em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposições em contrário . 

Paljcio do Se t ent rião, em Hacapâ, 06 de ju1ho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 036/82 - PROG . 

TERNO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEB RAI-! O GO 
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ E O SENHOR ADALBERTO DE 
SOUZA SANTANA, PARA CESSÃO DE UH INÓVEL DESTINADO AO FUNCIO
NA}!ENTO DA ESCOLA DE 19 GRÁU "SÃO BENEDITO DO APOREMA" . 

Aos seis. (06) dias cq mês de maio do ano de hum mil no
vecentos e oitenta e dois (1982) , nesta cidade de Hacapâ, no 
Paljcio do Se t entrião, de um lado o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO A}~PÁ, adiante cenominado LOCATÁRIO, representado 
nes te ato pelo seu Gove rnador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS e de 
outro lado o Senhor ADÀLBERTO DE SOUZA SANTANA, doravante de 
nominado LOCADOR, resolvem de comum acordo firmar o presente 
CONTRATO, consoante c láusulas e condiçÕes segu intes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - FUNDAHENTO LEGAL : - O presente CON
TRATO, encontra respa l do no item XVII do artigo 18, do Decre 
t o-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : - O presente CONT~\TO tem 
por objetivo a cessão de um imóvel de propri~dade do LOCADO~ 
situado na localidade de Aporema, para funcionamento da Esco 
la de 19 Gráu "São Benedito do Aporema". 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIG~NCIA E DA PRORROGA
ÇÃO: -O pr esente CONTRA:O terj a duração de dez (10) meses , 
contados de 19 de março á 31 de dezembro de 1982 , findo o 
qual poderj ser prorrogado mediante TERNO ADITIVO, se assim 
convier as partes contratantes, podendo inclusive, modif i cj
l o no todo ou em parte. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de prorrogação o reajuste se
rá feito de acordo com o Índice de variação das Obrieações 
Reajustjveis do Tesouro Nacional - ORTN . 

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL: - O aluguel mensa l serj 
de Cr $ 2 . 940 , 00 (do1s mil novecentos e quarenta cruzeiros) , 
e serj pago mediante emissão e remessa de recibos pela Secre 
tar i a de Educação e Cultura-SEEC - no Departamento de Desp! 
sa da Secretaria de Finanças - SEFIN. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS : - As despe
sas pa ra custear este CONTRATO serão alocados em recursos ~o 
Fundo de Participação dos Estados , Distrito Federal e Terrt
tórios- Programa 08421884 . 767 - Categoria Econõmica 
3. 1.3 . 2.00 , conforme Nota de Empenho n9 2420 , emitida em 05 
de abril de 1982, no va lor de Cr$ 29 .400 , 00 {vinte e novemil 
e quatrocentos cruzeiros) . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LOCAÇÃÕ : - O LOCATARIO não poder j 
locar 0u sublocar em parte ou no todo o im6vel ora locado~em 
que haja consentimento expresso .e antecipado do LOCADOR . 

CLÁUSULA SÊTU~ - DO RECEBIHENTO DO UlÓVEL PELO LOCATÁ
RIO- O LOCATÁRIOdec lara haver recebido o imóvel ,nas mais per 
feitas cond ições,e obi:iga-se a restituir o imóvel ora_locado-;
ao fim do prazo aqui estabelecido , em perfei tas condiçoes de ~ 
se e habitabilidade, acompanhando as chaves, o HABITE-SE da 
Sec retaria de Sa~de. 

CLÁUSULA OITAVA - HODIFICAÇÕES NO U!ÓVEL: - O LOCATÁRIO 
não poderj alterar a estrutura do prédio ora Locado, sob pr~ 
texto a l gum , sem consentimen to prévio do LOCADOR ficando ce~ 
to que toda e qua l quer benfeitoria introduzida no imóvel , s~ 
jam necessjri.as ou não, passarão a pertencer ao mesmo, sem 
que por isso tenha o LOCADOR , que indenizar o LOCATÁRIO. 

CL;\USULA NONA - DA RESCISÃO : - O não cumprimento das o
brigaçÕes definidas neste instrumento, implicarj em sua de
núncia e consequente rescisão e a parte que der causa ao ro~ 
pimento deste CONTRATO, no seu tempo normal , aqui estabelec~ 
do, incid irj nas sançÕes previstas no artigo 39 da Lei n9 
~ . 649 , de 16 de maio de 1979 . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - DO FORO: - Para dirimir quaisque r dÚ~ 
vidas surgidas duran te a vigência deste CONTRATO: fica elei
to, de comum aco rdo , o Foro da Comarca de Hacapa . 

E, por estarem assim de acordo, LOCATÁRIO e LOCADOR, re 
tificam o presente instrumento legal, assinando-o em cinco 
(05) vias de i gua l teor e forma, na presença das testemunhas 
aba ixo nomeadas . 

Hacapj , 06 de maio de 1982 . 

ANNillAL BARCELLOS 
Locatário 

ADALBERTO DE SOUZA SANTANA 
= Locador 

TESTENUNHAS :Ilegíve is 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PER!-~NENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TO~MDA DE PREÇOS N9 36/82 - CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz pÚblico e comunica aos i nteressã 
dos que acha- se aberta a Licitação à nível de T.P. n9 36/82~ 
CPL, para o fornecimen to de Haterial Hospitalar e Neà i camen
tos . 

A licitação serj rea lizada às 9:00 horas do dia 27 .07 
82, na sa la de Lic i tação da Secretaria de Administração, à 
Av . FAB , Centro Cí vi co , nesta cidade de Hacapj, 

O Edita l completo e demais esc l arecimentos poderão ser 
obt idos no 29 Andar, sala 20 ( Comissão Permanente de Licita 
ção). 

Nacapj(AP), 08 de julho de 1982, 

JOÃO BEN1CIO DIAS 
Presiden te da CPL 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

DEPARTJ\J'lENTO DE PESSOAL 

V I S T O 
AUGUSTO HONTE DE ALNEIDA 

Secret . de Administ. 

EDITAL n9 004/82-DP/SEAD 

A Diretora do Departamento de Pessoal do Governo do Ter 
ri tório Federal do Amapá, torna pÚblico para conhecimento dêS 
interessados, que em referência ao Edital n9 002/82- DP/SEAD, 
publicado no Diário Oficial do GTFA, n9 3702, de 07 de junho 
de 1982 ficam suspensas até ulter ior de liberação, as reali
zações das provas, mencionadas no item 4 do referido edita~ 
e expressas no ~1anual do Candidato , excetuando-se des ta dec.:_ 
são as provas das Categorias Funcionais do Grupo Outras Ati
vidades de NÍvel Superior LT-NS- 500 , que não sofreram quais
quer alte raçõe s de da tas . 

D. P., 08 de julho de 1982 . 

LUCU~R BRABO ALVES 
Diretora do DP/ GTFA 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASA}!ENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapj, Ter. 
Fed. do Amapj, República Federativa do Brasil , faz saber 
que pretendem se casa r: CLAUDIONOR PINHE IRO DIAS e ODE-lEIA 
NIRANDA DA COSTA . 

El e é filho de Bento Batista Dias e de Osvaldina Pena 
Pinheiro. 

Ela é filha de Joana Niranda da Costa , falecida . 

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

Hacapj , 07 de j unho de 1982 . 

JOSF: TAVARES DE AL>!ElDA 
Escrevente e~ Exercício 


	

