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NINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Tr<rrj tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1283 de 11 de agos to de 1982 

O Governador du Territór i o Fede l·al do Amapá, usando das 
~ltr i b Li ições que lhe são conferidas pelo a r t i go 18, ítem II, 
do Dc,creto-Lci n9 1,11, dt" 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 059/82-CONTETRAN, 

-Designar a contar de jane iro do corrente ano, EVANDR('I 
BEZERRA RIBEIRO, ocupante do empt·ego de Agente Administ r at i. - j 
vo, Código LT-SA- 70 I, Cl asse " B" , Rcfe r ênc i a 22 , da Tabe l <1 1 
de Emp regos Permanentes do Governo des t e Território, lotado! 
na Secretaria de Educação e CuHura- SEEC . para exercer a Fu n1 
ção de Secretário Administ,·ativo , Código DAI-20 1. 2 , do Depa~l 
tamentu de Recur sos Humanos para o Magistirio-SEEC . i 

RESOLVE : 

Art. 19 - Reconduzir por ma is dois (02) anos , ~!ajo r PH. 
JúR~;E llORGES CALADO, na Presidência do Conselho Terri toria l 
de Tr~nsito-CONIETRAN, a cunta~ de 18 de agosto do corrPnt c 
81i •) . 

Art. 2\' - Hcvogam- se as disposiçÕes em con tr.-irio . 

Palicio do SeLnnc r i~o, em ~acap~,.1 1 Je agosro de 1982, 
939 da Rcp~blica c 399 da Criaçio do I e rrit6rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Go·vernador 

NINISTi!RIO DO ··LNTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1284 de 11 de agos t o de 1982 

O Gover nador do Territ5rio Federa l do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pe l o ar t igo 18 , ítem li , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de )8 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que cons ta do Dec r: to n9 85.347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Retificar o Decreto (P) n9 1177, de 15 de ju 
lho de 1982, publ icado no Di ár i o Ofic ial do Terr itór i o de 
n9 3732, do dia 20 do mesmo mês e ano , que passa a vigor ar 
com a seguinte redação: 

Art. 29 - Revogam-se as di sposiç5cs em contrário . 

Pa l ác i o do Se t en t riio, eru ~acapi, 11 de agosto de 1982 , 
939 da ReptÍblica c 39'! da Criação do Tcrritódo Feder a l do 
AnK•pá . 

i\NNillAL BARCELLOS 
Governador 

~lJNISTÉR f O DO INTERIOR 

Territ6rio Federal do Amapi 

DECRETO (E) N9 0 14 de 10 de julho de 1982 

O Governador do Terr itór i o Federal do Amapá , usando das 
a tr i bu ições que lhe são conferidas pel o artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com o Parágrafo único do art. 203, do Decr e to- Lei n9 9 . 760 I 
46 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Ceder ao Hi nistér io da Ma rinha - Comando do 
49 Dist r ito Naval, uma área de terra localizada na Vila de
nominada Fazendinha , f ora do períme tro urbano de Macapá e 
Santana, s ituada na quadra 26 , do setor 14 , que destina- se i 
construção de 17 (dezessete) res idênc ias para o ~linistcrio 

da Nar inha. 

Art . 29- A área supramencionada possui os seguintes l i
mites e confrontações: Ao Nor~e com a via de acesso sem deno 
minação , por onde mede 110:00 m; ao Sul, também com a via de 
acesso sem denomina1:ão, por onde mede 11 0:00m; à Leste(f r en
t e principa l ) , cuw a rua que dá acesso ao matadouro munici 
pal, por onde medP. 50:00m e f inalmente .a Oeste (f r énte secun 

I 



Macapá, 16-08-82 DIARIO OFICIAL Pág.2 

dár ia) , com via de acesso aberta e sem denominação, por o~ 
de mede 50 :00m, perfazendo um total de S.SOOm' . 

Ar t . 39 - A presente cessão ser3 considerada nul a e sem 
efei to , retornando o imóvel a UNIÃO, caso o cessionário nao 
lhe dê aprove itamento nos doi~ (02) anr:;s subsequêntes ã vigê!: 
c ia do presente Decreto . 

Art . 49 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação , r evogadas as dispos ições em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 10 de julho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Arnap.á. 

ANNIBAL _BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CARTÓRIO ELEITORAL - 2? ZONA DE MACAPÁ 
EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
EDITAL N9 001/82 
O Doutor Oswaldo de Sousa e Silva, Juiz Eleitoral da Se 

gunda Zona de Macapá- T.F .A. , no uso de suas atribuições , etc~ 
Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou de

le conhec imento tiverem que pelo Sr. Presidente do Diretó -
rio Munic i pal do Part i do Democrático Social-PDS, do Munici -
pio de Macapá, foi requerido o registro dos candidatos abai
xo , às e l e i ções de 15 de novembro do corrente ano, para Ve -
readores à Câmara ~lunicipa l de Maca pá: 

CANPIDATOS A VEREADORES N9 TITULO 
ELEITORAL 

01- ALCEU PAULO ~~MOS FILHO ,(OU ALCEU FILHO 
OU ALCEU) 

02 - AROLDO DA GRAÇA GÓES, (OU AROLDO GOES 
OU AROLDO) 

03 - BENTO GÓES DE ALMEIDA , (OU BENTO GOES 
OU BENTO OU GOES) 

04 - HUHBERTO ALVARO DIAS DOS SANTOS (OU HUH 
BERTO DI AS SANTOS OU HUMBERTO SANTOS OU 
HUMBERTO) 

OS - IACY RIBAMAR GONÇALVES DE ALCÂNTARA (OU 
IACY ALCÂNTARA OU IACY OU ALCÂNTARA) 

06 - JARBAS FERREIRA GATO (OU JARBAS GATO OU 
GATO) 

07 - JUS!> TU i' lNAMBÁ UE AUlli lUA (JUS f TUPINM1 
BÁ OU TUPINM!BÁ OU TUPI ) 

08 - JÚLIO ~~RIA PINTO PERE IRA (OU JÚLIO PE
REIRA OU JÚLIO OU PEREIRA) 

09 - JUVENAL SALGADO CANTO (OU JUVENAL CANTO 
OU SALGADO OU CANTO) 

10 - ~~NOEL CORREA BEZERRA ( OU MANOEL BEZER 
RA OU BEZERRA) 

11 -MANOEL SILVA SARDINHA (OU MANOEL SARDI
NHA OU SARDINHA) 

12 - ANTONIO FERNANDES BARATA MONTEIRO ( OU 
ANTONIO BARATA OU BARATA OU MONTEIRO) 

13 - ARNALDO PEDROSA ARAÚJO ( OU ARNALDO OU 
ARNALDO ARAÚJO OU PEDROSA) 

14 - CARLOS ALBERTO COUTINHO VIANNA ( OU CAR 
LOS ALBERTO OU CARLOS VIANNA) 

15 - ESTEVÃO PICANÇO NETO ( OU ESTEVÃO PICAN 
ÇO OU PICANÇO) 

16 - FRANCI SCO CARDOSO DIAS ( OU FRANCISCO 

11.639 • 

36 . 408 

4 17 

1 . 191 

13 .1 72 

1.145 

30 . 841 

22 . 356 

2.923 

675 

27 .79 2 

2.535 

13.667 

53 . 841 

30.439 

,.------------DIARIO 

CARDOSO OU CARDOSO OU DIAS) 18.530 
17 -FRANCI SCO SOUZA DE OLIVEIRA ( FRANCISCO 

OLIVEIRA OU FRANCISCO OU OLIVEIRA) 7. 013 
18 FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO ( OU FRAN 

CISCO ARAÚJO OU FRANCISCO GONÇALVES OU 
ARAÚJO) 1. 167 

19 - FRANCISCO LINO DA SILVA ( OU FRANCISCO 
LINO OU LINO) 2. 539 

20 - JOSÉ FERREIRA COSTA ( OU JOSe FERREIRA 
OU FERREIRA) 6.489 

21 - Jose MARIA DE LIMA ( OU JOSe MARIA OU 
LIMA) 56.842 

22 - }~NOEL DA SILVA C~RÃO ( MANOEL C~-
RÃO OU C~RÃO) 6. 207 

23 - ~OEL PEDRO RODRIGUES DIAS ( OU MANOEL 
PEDRO OU PEDRO DIAS) 1. 801 

24 - NARCISO FARRIPAS DE MORAES ( OU NARCISO 
FARRIPA OU FARRIPA) 14 .1 19 

25 - NILDE CECILIANO SANTIAGO ( OU NILDE SAN 
TIAGO,OU SANTIAGO OU NILDE) 47 . 462 

26 - ODIR NASCIMENTO DE ~~C~DO ( OU ODIR }~-
CEDO bU MACEDO OU ODIR) 27 . 299 

27 - OFeLIA ROSA SIQUEIRA ATAIDE ( OU OFeLIA. 
ATAIDE OU OFÉLIA) 4.356 

28 - OTACÍLIO SOUZA DO CAmlO ( OU OTACILIO 
DO CARMO OU OTAC1LIO) 585 

29 OCTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NERY OU 
OCTÁVIO NERY OU OCTÁVIO OU NERY) 5 . 940 

30- PEDRO PETCOV ( PETCOV ) 14 .1 42 
31 REDIMILSON ANSELMO NOBRE t OU REDIMILSON NOBRE OU 

REDIMILSON OU NOBRE ) 24 . 038 
32 ROSEMIRO ROCHA FREI RE (OU ROSEMIRO ROCHA OU RO-

SEMIRO FREI RE OU ROSEMIRO OU -ROCHA) 15 . 610 
33 - WALDERY ALENCAR LIMA (OU WALDERY ALENCAR OU WAL 

DERY LIMA OU ALENCAR) f - 352 
34 - WILSON PONTES DE SENA ( OU WILSON SENA OU WILSON 

OU SENA) 2. 427 
35 PEDRO PIERRE MARQUES PANTOJA (OU PIERRE MARQUES 

OU PEDRO PANTOJA OU PEDRO PIERRE OU PEDRO) 16 .524 
36 - WALTER BANHOS DE ARAÚJO (OU WALTER BANHOS OU BA 

NHOS OU I~ALTER) 1 . 187 
37 - WALTER BATISTA NERY (OU WALTER NERY OU WALTER 

BATISTA OU BATISTA) 532 
38 - ANTONIO CARLOS DE HORAES FAVACHO (OU ANTONIO 

CARLOS DE MOKM:S UU ANTONIO FAVACHO OU FAVACHO) 13 _854 
39 - JACI ALMEIDA SIQUEIRA (OU JACI ALMEIDA OU JACI 

SIQUEIRA OU ALMEIDA OU JACI OU SIQUEIRA) 13. 504 
Faz saber ainda que de acordo com o art . 59 da Lei Com

plementar n9 5, de 29 .04 . 19 70 saberá a qualquer candidato, a 
par tidos pol íticos ou ao Ministér io PÚbl i co, no prazo de cin 
co dias, contados da publicação do pedido de r egistro de can 
didato, impugná- lo em pe t i ção f undamentada. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância , mandou expedir o presente :::Edital 
que será afixado no quadro próprio, no Edifício da Justiça E 
l eitoral, pub licado no Diário Oficial e di vulgado pel a Rá = 
dio Equatorial de Macapá, Rádio Nac i ona l de Macapá e TV Ama
pá Canal 6. Dado e para nesta cidade de Macapá , aos treze di 
as do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e 
dois . Eu , LEANDRO MARQUES ALBERTO, Escrivão El e itoral , dati
lografei e subscreví . 

OSWALDO DE SOUZA E SILVA 
Ju iz El eitoral 

OFICIAL---------~ 
,----------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL----------------.... 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURtLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
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REGUlENTO 

DO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO DO AMAPÁ 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

Art . 19 - O Conselho de Educação do Território do Amap~ 
instituído pe l o Decreto n9 16/72-GAB , de 04/10/72 , alterado 
pelo Decreto de n9 01/72 GAB de 10/ 11 /72, e por Delegação de 
Competência do Conselho Federa l de Educação , outorgada atra
vés do Parecer n9 773/73- CFE, é Órgão de deliberação coleti
va nomativa e or i entador das atividades educac ionais do Sis
tema de Ensino do Território Federal do Amapá , de acordo com 
a l eg islação em vigor. 

CAPÍTULO li 

DA COHPOSIÇÃO 

Ar t . 29- O Conselho de Educação do Território do Amap~ 
compõe-se de onze (11) membros nomeados pe l o Governador do 
Território Federal do Amapá par a mandato de se is (6) anos 
pe rmitida a recondução por mais unt ( 1) período de igual dura 
çao . 

Parágrafo Único - Publicado o ato de nomeação , o Conse
lheiro tomará posse em r eun ião Plenária, no prazo máximo de 
trinta (30) dias , entrando em exercício imediato do respect~ 
vo mandato . 

Art . 39 - Os membros do Conselho serao escolhidos entre 
educadores residentes no Terri tório, que representem os di
versos graus de ensino e magistério of icial e particular. 

Art. 49- O exercício das funções de manda to de membros 
do Conselho considerado de re l evante interesse púb lico, tem 
pri or idade sobre os de qua isquer cargos pÚbl icos de que se
jam ti tulares os conselhe i ros . 

Art . 59 - Os membros do Conselho de Educação ter ão di
reito a transporte e diária, quando em missão do conse lho, e 
à grat ificação correspondente às r euniões ordinárias e ext r a 
ordinárias do Plenário , das Câmaras e das Comissões "ex-vi "iT 

do item III , do art i go 29 , do Decr eto 69 . 382 , de outubro de 
1971 . 

Parágrafo Único - O Pres i dente do Consel ho fará j us 3 
percepção de gra tificação corr espondente às reuniões ord iná
rias e extraordinárias do Plenár io , acrescida de 307. calcula 
do sobr e a importância total devida , excetuando-se a ocorreo 
cia do previsto no § 29 , do artigo 29 , do mesmo DecretÕ 
69.382 . 

CAPÍ TULO III 
DA RENOVAÇÃO DO CONSELHO E DOS NANDATOS 

Art . 69 - De dois em dois anos cessa o manda to de 3 , 4e4 
membros do Consel ho e ass im consecutivamente, os quais 
substitu í dos por educadores indicados pelo Presidente 
ao Ccveroador do Território, através do Secretário de 
çã0 e Cultur a . 

ser ao 
dest(' 

Educa-

Parágrafo único - ParA a indicação de que trata o arti
go , será s ubmetida ao Plenár io do Conselho, pe l o seu Pres i 
dente , uma lista trípl i ce de nomes para cada membros a ser 
substituído , dentro os quais será escolhido um, por votação . 

Art . 79 - Será conside rado extinto, antes do término , o 
mandato do conse l he iro, nos seguintes casos; 

a) morte; 

b) renuncia; 

c ) enfe rmidade que exija afastamento contínuo por mais 
de um ano ; 

d) ausência injustifi cada por mais de t rês (3) reuniões 
plenárias consecutivas , ou a 12 alternadas durante um (l)an~ 

e) f ixação de domicíl i o fora do Terr itór io ; 

f) exercício do mandato político partidário; 

g) procedimento incompatível com a dignidade da função . 

Parágrafo único - Rela tivamente no item "d" na primei 
ra r eunião pl enária rea l izada após a Úl tima fa l t ; , o Presi
dent e comunicará ao Plenár io o nome do Conselheiro faltoso e 
se ra i ndicado o nome do seu s ubstituto para a devi da aprova
çao. 

Ar t . 89 - Em caso de l icença por prazo superior a noven 

ta (90) dias , poderá ser nomeado conselheiro substi tuto . 

Ar t . 99 - Os mandatos do Pres idente e Vice- Presidente do 
Conselho, dos Presidente e Vice-Pres identes das Câmaras se
rao de dois (2) anos , permitindo- S-e uma recondução . 

19 - A eleição dos Presidentes e Vice- President es fa r 
se-á com antecedênci a de v inte (20 ) dias do término dos res~ 
pect ivos mandatos . 

§ 29 - Cont inuará até o término do seu mandato de Presi 
dente , ou de Vice-Presidente do Conselho ou das Câmaras , o 
conse lheiro que, por ocasião da renovação prevista neste ar
tigo, venha a ser substituÍdo . 

§ 39 - Em caso de vacânc i a de car go eletivo , a el eição 
do novo titular se fará para completar o mandato . 

Ar t. 10- A Presidência do Conselho caberá a um de s eus 
membros eleito por escrutínio secreto, ou por votação simbó
l i ca se ass im o requerer um Conselheiro e o Plenário deferi~ 

§ 19 - A votação simbólica poderá ser nominal desde que 
aprovada pe l o Plenário a reque rimento de qual quer conselhei
ro . 

§ 29 - A eleição de que t rata este art igo far-se- ã com 
a presença de dois terços (2/3) no mínimo , do s consel he iros 
em exercício, s endo eleito o candi da t o que r eunir metade e 
mais um dos vo t os dados . 

§ 39 - Serão realizados tantos escrutínios (ou votaçõe~ 
quantos necessár ios ao cumpr i mento do disposto neste artig~ 

Art . 11 -Serão designados pe l o Pres i dente do Conse l ho, 
para um período de dois (2) anos, os membr os componente ; das 
Câmaras. 

§ 19 - A designação dos novos membros será feita na pr i 
meira sessão plenária realizada pe l o menos vinte (20) dias 
antes do t é rmino do mandato dos presidentes das Câmaras. 

§ 29 - A pedido da parte i nteressada , ou por inici at i va 
do Presidente do Conse l ho, o conselhe i ro poderá ser t ransfe
r i do de uma pa ra out-ra Câmara , s empre que a conveniênc i a dos 
trabalhos j us tificar essa medida . 

CAPiTULO IV 

DA COHPETÊNCIA 

Art . 12- Ao Conselho de Educação do Território do Ama
pa compete: 

I - e l aborar seu r egimento e submetê-l o à aprovação do 
Conselho Federa l de Educaç~o . 

I I - realizar estudos , pesqui sas e inquérito sobr e a si 
t uação do ensino no Território; 

I I I anal i sar anualmente as estatísticas de ensino 
Ter::itório do Amapá e os dados complementares. 

no 

IV - aprovar c 1comoanha r a execução dos planos e proj~ 
tos d~ Educação c suas aiteraçÕes ; 

V - ass i stir o Secre t ário de Educação no estudo dos as
sunt os relacionados com as leis que regem o ensino , zelar pe 
lo cumpri mento dessas l ei s e r epresentar ao Secretário de E::
ducação em casos de inobservância; 

VI - em1t1 r parecer sobre a concessão de auxílios ou su 
bvenções a inst i tuições do ensino; 

VII - opinar sobre autor i zação e r econhecimento de esta 
be l ec imento de ens i no de 19 e 29 graus e propor a s ua cassa
çao por inobser vância dos precei tos legais; 

VI II - emit i r parecer sobr e assuntos e questões de natu 
r eza pedagógica e educativa que lhe forem s ubmetidos pela Se 
cretar i a de Educação, ã luz das normas do Conselho Federalde 
Educação; 

IX - manter i ntercâmb io com os Conselhos de Educaçâodos 
Territórios e Estados ; 

X - publicar boletim de suas atividades , bem como i nfor 
maçoes e estudos sobre problemas do ensino ; 

XI - exercer outras a tividades que l he fo r em delegadas 
pe l o Consel ho Federal de Educação ; 
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XII - aprovar, em definitivo, a matéria referente 
plano de aplicação de recursos financeiros de acordo com 
Parecer n9 16/79-C.F. E. 

a 
o 

Art. 13 - O Conselho de Educação do Terri tór io do Amapá, 
compÕe-s~dos seguintes orgaos: 

1 - Plenário 

li - Presidência 

Ill - Câmaras 

IV - Secretaria 

SEÇÃO I 

DO PLENÁRI O 

Art . ~4 - O Conselho de Educação do Território reunir -
se- á mediante prévia convocação do seu Presidente, em Sessão 
Plenário Ordinária, até o limite de oito (8 ) r euniões por 
mes. 

Parágrafo único - As reun1oes ordinárias deverão, sem
pre que possível , ser previamente anunciadas no Órgão Ofici
al do Governo .. 

Art. 15 - Poderá o Plenário reunir-se extraordinariamen 
te mediante prévia e expressa convocação do Presidente d~ 
Conselho, sempre que houver matéria urgente para ser examina 
da . 

Art . 16 - O Plenário deliberará a respeito de Resolu
çÕes , pareceres, indicaçÕes , r ecomendações e r equerimentos 
que lhe forem apresentados . 

§ 19 - As proposiçÕes serao precedidas da emenda da ma
téria nelas contida . 

§ 29 - A matéria que const i tua objeto de deci são ex1g1-
ra aprovação por número de votos correspondente a dois ter
ços (2/3) dos membros em exercício . 

Art . 17 - As reuniões plenárias instalar- se-ão com a 
presença mínima de um terço ( 1/3) dos membros do Conse l hb em 
exercício . 

§ 19 - Não estando presente à hora da reun1ao o Presi
dente,_o Vice- Presidente assumirá a direção dos trabalhos e , 
na hipotese de ausência deste, o Presidente de Câmara mais 
antigo no CETA . 

I - Na hipótese de haver mais de um presidente com o 
mesmo tempo no Conselho , presidirá os trabalhos o mais idos~ 

§ 29 - Não havendo "quorum" r egimental até quinze ( 15) , 
.Lnutos após a hora marcada para o início da reunião , o Pre

sidente deixará de instalar os trabalhos mandando consignar 
em ata os nomes dos conselheiros presentes. 

Art. 18 - As reuniões Plenárias obedecerão a seguintes~ 
quência: 

I - Abertura; 

II - expediente e comunicaçÕes ; 

III - leitura , discussão e votação da ata da reunião an 
terior; 

IV - ordem do dia: 

V - apresentação, discussão e vo tação de proposições ; 

VI - encerrament o da reunião . 

Art. 19 - Não ser á discutida ou votada matéria que não 
cons ta da ordem do dia, salvo decisão contrária do Plenário, 
a requerimento do conselheiro interessado. 

Art . 20 - Na discussão de qualquer matéria poderão ser 
propostas emendas que serao apresentadas em f orma escrita. 

§ 19 - As emendas serão supress ivas, subst itut ivas, adi 
tivàs ou modifi.cativas. 

§· 29 - Na votação, as emendas supress·ivas pre t er i r ão as 
demais , as substitutivas., aditivas · ou modificativas preteri
rão a proposição a que se referirem. 

§ 39 - A.s emendas das Câmaras e Comissões t e'râo pref e
r ência·, na ordem do parágrafo anterior , ãs dos conse,lheiros . 

§ 49 - Denomina-se "Subemenda" a emenda apresentada a 

outra emenda . 

§ 59 - O substitutivo or1g1nar1o de Câmara, ou Comis
soes terá preferência, para votação, à preposição principal . 

Art. 21 - O Presidente terá o voto do conselheiro, e no 
caso de empate , usará o voto de qualidade . 

Art . 22 - As Resoluções, Pareceres , RecomendaçÕes , 
cações e Portarias serão publicadas no Órgão Oficial do 
verno do Território, bem como no boletim do Conselho . 

Indi 
co-=-

§ 19 - Os estudos apresentados pe l os conselheiros , qua~ 
do não constituírem matéria da decisão, deixarão de ser vota 
dos, mas poderão ser publicadas no boletim do Conselho. 

§ 29 - Dar- se-á publicidade , no Órgão Oficial, ao expe
diente que possa apresentar interesse geral para a educação , 
a juízo dos presidentes do Conselho ou das Câ111aras. 

Art . 23 -As mate r1as objeto de reuniões do Conselho p~ 
derão ser publicadas, salvo se, em caso especial, decidir ao 
contrário o Presidente ou o Plenário. 

SEÇÃO li 

DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

Art . 24 - A Pres idência, Órgão diretor do Conselho de 
Educação do Território do Amapá, será exercida pelo Presi
dente ou,nas . suas faltas e impedimento, pelo Vice-Presiden
te. 

Art . 25 - Compete ao Presidente : 

I - Presidir as reuniões do Conselho; 

II - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

III - organizar as pautas e a ordem do dia das reuniõe~ 

IV - dirigir as discussõese as votações concedendo a p~ 
lavra aos conselheiros pela ordem dos pedidos : 

V - r esolver as questões de ordem; 

VI - participar, quando jul gar conveniente, dos t r aba
lhos de qualquer Câmara ou Comi ssão, sem direito a voto; 

VII - promover o regular funcionamento do Conselho, co
mo responsável por sua administração , solicitando dos Órgãos 
e autoridades recursos necessários para atender aos seus 
serviços; 

VIII - solicitar aos Órgãos e autoridades competentes as 
informações necessárias ao esclarecimento dos assuntos em 
Exame no Conselho . 

IX - encaminhar à Secretaria de Educação qua i squer pro
posições que devem ser levadas ao seu conhecimento; 

X - promover as medidas necessárias ao a tendimentos das 
despesas com o funcionamento dos Órgãos do Conselho; 

XI - designar os membros das Câmaras e das Comi ssões,na 
forma deste Regimento; 

XII - supervisionar os trabalhos do Conselho; 

XIII - assinar as Resoluç6es do Conselho; 

XIV - solicitar servidores e distrubuÍ-los nos setore~ 
administrativos do Conselho; 

XV - despachar o expediente e as s inar a correspondênc i a 
oficial; 

XVI - distribuir os processos às Câmaras e a s Comissõe~ 

XVII - promover a pub l icação do Bolet im do Conselho; 

XVIII - promover a publicação dos trabalhos do Conselho 
nos orgaos de divu l gação ; 

XIX - baixar portarias e obras de serviços ; 

XX - des i gnar conselhe i ros para missões e speciais; 

XXI - convocar os presidentes das Câmaras quando neces
sár i o ; 

XXII - decidir casos omissos de natureza administrativa; 

XXIII - cumprir e fazer c_umprir este. Regimento . 

Art. 26 - éompete ao Vice- Pres id'ente : 

I - auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribui. · 
çÕes , quando sÓl icitado; . 

tos ; 
II· - substituir o Presidente em s uas faltas·· e impedime~ 

lll - assumir a presidência , no caso ·de. vacância e poro-
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mover a eleição prevista no § 39 do a r t. 99 deste Regi mento , 
no pr azo de sessenta (60) dias ; 

IV - cumprir e f azer cumpr ir o presente Regimento . 

Parágrafo Único - O Vice- President e será substituídonas 
s uas fal tas e impedimentos pelo Pr es idente de Câmara mais an 
t igo no CETA, observado, quando for o caso , a al ínea I, do § 
19 do ar t. 17. 

SEÇÃO III 

DAS CÃHARAS 

Art. 27 - O Conselho de Educação do Terr i tório do Amapá 
compoe- se das seguintes câmaras , constituído cada uma de 4 
membros: 

I - Câmara de Ensino de 19 Gr au; 

li - Câmara de Ensino de 29 grau e Supletivo ; 

III - Câmara de Pl anejamento e Nbrmas . 

Art . 28 - Às Câmaras de Ensino de 19 e 29 graus e suple 
tive correspondem as questões r elativas aos seus graus de en 
sino. 

Art . 29 - À Câmara de Ensino de 19 grau compete também 
a s questões pert inentes aos ensinos pré-escolar e especial . 

Art . 30 - À Câmara de Pl anejamento e Normas compete pro 
nunc i ar- se sobre quaisquer assuntos relac ionados com o plane 
jamento educacional , com a aplicação dos r ecursos financei~ 
ros ou com a legislação do ens ino, quer por 1n1c1ativa pró
pria, quer por so licitação das demais câmaras ou de qualquer 
conselheiro . 

Art . 31 -As Câmaras pronunciar-se- io , para a considera 
çao do Plenário, sob a f orma de pareceres . 

Art . 32 - Em casos de urgência, sujeitos a prazo mínimo 
dentro do período de recesso do Conselho , ou no intervalodas 
reuniões plenárias , a Câmara de Planejamento e Normas poder á 
de liberar "ad referendum" do Plenário. 

§ 19 - Não se incluem nas decisões do que trata este ar 
tigo Reso l uçÕes de caráter normativo . 

§ 29 - As decisões adotadas pela Câmara de Planej amen
to e Normas , na fo rma deste artigo , deverão ser submetidas à 
aprovação do Plenár io , acompanhadas do parecer sobre as ra
zÕes da ur gência , na primeira sessão após sua aprovação . 

Art . 33 -As Câmaras renovam-se de doi s em dois anos de 
acordo com este Regimento , sendo permi t ida a r econdução de 
seus membr os. 

Art . 34 - As Câmaras e l egem seus presidentes e Vice-Pre 
sidentes . 

Art . 35 - As Câmaras reunir- se- ão medfante prev1a convo 
cação do seu Presidente , até o limite de quatro (4) reuniões 
ordinár i as por mês. 

Parágrafo Úni co - Ocorrendo necess i dade de reuniões ex
traordinár i as de qual quer Câmara , o respectivo President e c~ 
municar á ao Presidente do Conse lho , a matéria a ser examina
da e as razoe s da urgênc ia . 

Art . 36 - As Câmaras reunir-se- io na sede do Conselho e 
o calendário de suas reuniões ordinárias será previamente a
nunciado no pl enário , devendo , sempre que possível, ser pu
bl icado no Órgão oficial do Governo. 

§ 19 - As reuniões das câmaras serão privativas dos 
conse lhe iros, exceto quando o respect i vo Presidente autori
zar a presença de estranhos . 

§ 29 - Qualquer conselheiro poderá tomar parte nas 
niões das câmaras ou comissões das quai s não for membro 
discutir a matéria , s em dire ito a vo to . 

r eu
e 

I 

Art . 37 -O conselheir o que in tegr ar uma das câmaras do 
ens ino, quando des i gnado pelo Pre sidente do Conselho, inte
grará outra câmara , inclusive a de Planejamen to e Normas acu 
mulat ivamente. 

Parágrafo Úni co - O Presidente do Conse l ho será membro 
na to da Câmara de Planej amento e Normas , cumprindo-lhe acom
panhar o desenvolvimento de suas atividades. 

Art. 38 - Das reuniões das câmaras de Ensino e Comis-

soes sera l avrada a respectiva ata . 

,\ ' :' - As reuniões ins talar- se- io com a presença da 
maioria dos membros em exercício . 

§ 19 - Não havendo quorum regimental até quinze (15 ) m1 
nutos após a hor a marcada para o inicio da reunião o Presi
dente de i xará de i nstalar os t rabalhos, mandando cons i gnar , 
em a t a os nome s dos conselhei ros pr esentes. 

29 - As câmar as deliberarão por ma i oria simpl es 
membros presentes . 

dos 

§ 39 - O Presidente da Câmara . além do voto ordinário , 
exercera, no caso de empate , o de qualidade . 

Art . 40 - Perderá o mandato o conselheiro que deixar de 
comparecer, consecutivamente , a três (03) reun iõe~ ou al t er
nadamente, a doze (12) por ano , sem motivo justo apresent ado 
ao Presidente da Câmara e por es t e comunicado aos demais mem 
bros na r eunião seguinte . 

Parágrafo úni co - O Presidente da Câmara comunicará ao 
President e do Conselho o nome do conselhei r o i ncurso no pre
sente art i go para efeito do que det ermina o parágrafo Único, 
do art . 79 deste Regimento . 

Art . 41- OPresident e da cãmar adesignará os relatores , 
para as mat éria s , que terão prazo de até 30 dias para emiti
r em seus pareceres , excetuando-se o tempo em que o processo , 
estiver em diligência . 

§ 19 - O pr es idente da Câmara poderá f azer-se r elator 
de qualquer matéria e discut i r os assuntos em exame . 

§ 29 - O relator poderá requ1s1tar , quer diretamente , 
quer por intermédio da Presidência da câmara, conforme o ca
so , os el ementos e as informações quer Julgar necessar 1as ao 
esclarecimento do processo , bem como convocar, através da 
Presidênci a, pessoas para o me3mo fim . 

Art . 42 - As ma t érias que envo l vam s i mples aplicação de 
normas, doutrina ou resolução já estabelecida pelo Conselho, 
nao serão objeto de exames do Plenário , considerando- se fi
nal a decisão da Câmara, na espécie . 

Parágrafo único - Das decis~es das câmaras nos termos do 
artigo, caberá recurso para o Plenári o dentro do prazo de 
dez ( 10) dias a contar da data de sua publicação , a rPqueri
mento do conselheiro ou de parte interessada . 

Art. 43 - Na apresentação das matérias para discussio e 
votação, o presidente da câmara dará prior i dade ás mais ur
gentes, em face de sua natureza, e às que devam ser objetode 
de liberação do Plenário . 

Art . 44 Os trabalhos da Câmara observarão a mesma sis 
temática dos trabalhos do Pl enário no que for aplicável. 

Art. 45 - Em circunstãncia especiais e a juízo do Pre
sidente , a reunião de Câmara poder á ser declarada secreta . 

Art. 46 - As câmaras serão auxiliadas, na execuçao de i 
seus trabalhos, pe l o Secretário de Conselho . 

Art . 47 - A Presidência da Câmara será exercida pelo seu 
Pres ident e ou , nas suas falta s ou impedimentos, pelo seu vi
ce-President e. 

Art . 48- Compete ao Presidente da Câmara: 

I - presid ir as r euniões; 

li - convocar as reuniÕes o.rdinârias c, no caso de ex
traordinár ias , observar o disposto no § Único do artigo 35; 

III - organizar a ordem do dia das reuniões ; 

IV- dirigir as discus s~es e as votaç~es; 

V - solicitar ao President e do Conse lho as providências 
necessárias ao funcionamento da Câmar a; 

VI - requisitar dos órgãos a autoridades compe tentes de 
nível administrativo equi valente , as informações necessár i as 
ao esclareciment o dos assuntos em exame na cãmara; 

VII -
da Câmara , 
?r opos i ões 

encaminhar ao Presidente do Conselho as dec i sões , 
para a s devidas providências, bem como , quaisquer 
que devam ser levadas ao seu conhecimento ; 

VIII - des ignar relatores para as matér ias distribuídas 
as Câmaras ; 
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IX - en, dminhar ao Presidente do Conselho a matéria que 
deva ser puslicada e a que deva ser incluída em ordem do dia 
nas sessões plenárias do Conselho; 

X - dete rminar providênci as à Secretaria do Conselho re
lacionadas ao andamento dos processos; 

XI - representar a câmara ou fazer- se representar; 

XII - designar conselhe i ros para missões especiais da 
Câmara ; 

XIII - convidar assessores , técn icos ou dir igentes de 
ór gõas subordinados à Secreta ria de Educação , com prévio avi 
so e assentimento do Secretário , considerados necessários aos 
trabalho da Câmara ; 

XIV - convidar, mediante ausência prévia do Presidente , 
do Conselho, pessoas ou ent idades especializadas , para cola
borarem nos t rabalhos da Câmara ou prestarem esclarec i mento; 

XV - Cumprir e fazer cumprir o presen t e Regimento. 

Art . 49 - Compete ao Vice- Presidente da Câmara: 

I - auxiliar o pres idente da câmara , quando solicitado; 

II - substituir o pres idente da cama7a em suas faltas ou 
impedimentos; 

III - cumprir e fazer cumprir o present e Reg i mento . 

Parágrafo único - O Vice- Pres i dente será substi tuÍdo em 
suas faltas ou impedimentos pelo conselheiro ma i s antigo com 
assento na Câmara , observado , quando for o caso , a al ínea I, 
do § 19 , do art. 17 . 

SEÇÃO IV 

DAS CO~ISSÓES ESPECIAIS 

Art . 50 - Funcionarão no Conselho comissões especiais de 
natureza permanente ou temporária . 

Art. 51 -As comissõas especiais , de car ét er temporário 
serão organizadas sempre iUe o volume de trabalho as r ecomen 
de e se destinem ao desempenho de ta re f as determinadas . 

§ 19 - O Presidente do Conselho instituirá as comissões 
especiais, designado- lhes president es e vice- presidente . 

§ 29 - O funcionamen:o das comi ssões especiais obdeceri 
à mesma sis t emática de funci onamento das Câmaras . 

Art . 52 - Os presidentes das comissões encaminharão ao 
Presidente do Conselho, com a necessária antecedênc i a , a ma
téria que deva constar na pauta das reun iões plenárias . 

Art. 53- Funcionará junto ao CETA uma comissão de en
cargos educacionais instituída por atos do Pres idente do Con 
selho observado onde couber o di sposto no Decreto- Lei n9 
532/69 , de 16 de abril de 196 9. 

SEÇÃO V 

DA SECRETARIA 

Art. 54 - A Secretaria, Ór gão executivo subordinado di
retamente à Presidência , cabe a coordenação e execuçao dos 
serviços administrativas do Conse lho. 

Art. 55 - Ao titul ar da Secretaria compete: 

I - planejar , organizar e fazer executar as atividades , 
administrat ivas do Conselho ; 

I I - elaborar instruções para o desenvolvimento dos tr~ 
balhos administ rativos afetos ã Secretaria; 

III - examinar e informar os proce~sos que lhe forem en 
caminhados , juntando , sempre que necessários, dados e legis
lação da matéria em estudo ; 

IV - organizar o acervo da l egislação e da juri sprudên
cia referentes à educação; 

V - secretar iar as r euniões do Plenár~o , das ~âmaras e 
das Comissões ; 

VI - manter atualizado o registro das atas das reuniões 
do Plenário, das Câmaras e das Comissões ; 

VI I - despachar com o Presidente do Conselho , dando- lhe 
conhecimento dos trabalho; e providências administrativas; 

VIII - elaborar o ma?a de frequência dos conselheir os e 
f uncionários do Conselho; 

IX - elaborar a escala de férias dos servidores; 

X - a tender às par t es esc l arecendo- as em assuntos de 

seu interesse; 

XI - preparar a correspondência ofic ial e o expediente ; 

XII - expedir e r eceber processos , documentos e corr es
pondência , organizando o respectivo protocolo; 

XIII - supervisionar o ser viço de limpeza ; 

XIV - supervisionar os trabalhos datilográficos do Con
selho ; 

XV - or ganizar o arquivo de maneira que facilite a con
sultas e requisiçÕes de documentos e processos; 

XVI - encar regar- se da organização e supervisão da bi
blioteca do Conselho ; 

XVII - cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas 
Pres idência e o presente Regimento . 

CAPÍTULO V 

DAS DI SPOSIÇÕES GERAI S E TRANSITÓRIAS 

da 

Art. 56 - O Plenário , as câmar as e as comissões especi
ais pronunci ar- se- ão sobre a matér ia submetida a sua aprecia 
ção, por meio de pareceres que fundamentarão , quando for o 
caso , as decisões do Colegiado . 

Parágr afo único - o parecer , com indicação do numero do 
processo que lhe deu origem , do ~orne do relator e da ementa 
da matér ia nele Versada , deverá conter histórico e conclusão 
registro do vo to da cãmara e do Plenário , quando couber. 

Art . 57 - Os conceitos emit i dos pelo re l ator no corpo do 
parecer são de sua exlusiva responsabilidade pessoal , sendo 
objeto de votação apenas as conl cusões resu l tantes da propo
sição . 

Art . 58 - Para efeito de apreciação os votos sao consde 
rados : 

FAVORÁVEIS - Os "pelas conclusões , " com restrições" "em 
separado" , quando não divergenteii_ das conclusões. 

CONTRÁRIOS- Os "venc idos" e os "separado" , dive rgentes 
das conclusões . 

Art . 59 - Os par eceres serão ass inado~ pelo Pres idente, 
da câmara ou comissão espec ial, pelo Relator e demai s mem
bros present es. 

Art. 60 - O Presidente do Consel ho poderá conceder, pe
lo prazo máximo de sessenta (60) dias , licença ao conselhei 
ro que a sol i citar . 

19 - O prazo a que se refere o artigo poderá ser pror 
rogado , por motivo de força maior, devidamente comprovado. 

§ 29 - É permitido ao conse l heiro desistir da licença 
em qualqu~r tempo, só pudendo r eassumir , suas funçÕes quando 
feita a comunicação ao Presidente e obtida a devida per mis
sao . 

Art . 61 - Caberá ao pres i dente da câmara solicitar , quan 
do for o caso , ao Presidente do Conselho a designaçãodo con 
se l heiro substi tuto . 

Art . 62 - Os ór gãos t écnicos a adminis trativos do Terr i 
tório prestarão a assistência que l hes for solicitada pel os , 
presidentes do Conselho , das câmaras e das comissões. 

Art. 63 - Das decisões do Conselho de Educação , ressal
vadas as hi póteses de competências pr ivativas, por expressa 
definição legal, caberá recurso para o Conselho Federal de E 
dução no prazo de quinze ( 15) dias , contados da data de pu
blicação do a t o no Diário Of i cial do Governo do Territór io ou 
de ciênc ia da par te i nteressada. 

§ 19 - Caberá ao Consel ho de Educação encaminhar ao CEF 
o recurso interposto pel a parte interessada . 

§ 29 - O recurso de que trata este artigo nao t erã efei 
to suspensivo. 

Art . 64 - É facultativo à parte interessada, antes de 
interposição do recurso de que trat a o ar tigo anterior , fa
zer per íodo de r econs ider ação ao Conselho de Educação do Ter 
ri tório da sua decisão . 

Art . 65 - As atividades admin~strativas do Conselho obe 
decerão o horário que f or fixado pelo Presidente do Conselho 
de Educação . 
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Art . 66 - O Conselho entrará em período de recesso nos 
meses de janeiro e julho, devendo , porim funcionar em cara
ter permanente a Presidência e a Secreta ria . 

Ar t. 67 - O tirmino dos mandatos dos atuais conselheirffi 
obedecerá a um calendário previamente estabelecido pe la Pre
sidência do Conselho. 

Art . 68 -As sessões a que comparecerem o Governador do 
Território e/ou Secretário de Educação e Cultura, a presidên 
cia será da atribuição daqueles titulares , sem direitos a vo 
t o, obedecida a hierarquia funcional . 

Art. 69 - Uma vez comprovada a necessidade, a Presidên
c i a do Conselho, ouvido o Plenár io , poderá pr opor ao Secretá 
rio de Educação e Cultura o aumento do númer o de conselhei
ros. 

Art. 70 - Os casos omissos neste Regimento serão resol
vidos mediante de liberão do Pl enário sujeita Õ homologaçãodo 
Governo do Território, desde que importe em reper cussão na 
esfera administrativa . 

Ar t . 71 -Este Regimento , depois de aprovado pelo Conse 
l ho Federal de Educação , entrará em vi gor na data de sua pu~ 
blicação . 

Art . 72 - Revogam- se as disposições em contrário. 

Macapá- AP , 17 de agosto de 1976. 

Revis t o e atualizado na Sess ão Plenário realizada 
dia 29 de março de 1982. 

MÁRIO QUIRINO DA SILVA 

MARIA HADALENA DE N. ~IENDONÇA 

KLEBER }!AGALHÃES 

LUZIA PASTANA MONTEIRO 

~IARIA DAS GRAÇAS SOUTO NASCIMENTO 

JOÃO LOURENÇO DA SILVA 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEI RA 

RAYHUNDA ACINe GARCIA L. DE SOUZA 

MARIA INERINE PINTO PERE IRA 

MARIA ALVES DE SÁ 

DAISY CAHPOS DO NASCIMENTO 

A N E X O S 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}IAPÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 07/75-CETA 

no 

A Senhora Presidente do Conselho de Educ . do T. do Ama
pá , no uso de suas atribuiçÕes e tendo em vis t a o que dispõe 
o Art . 49 , Seção V do Projeto de Reg i mento aprovado pelo Ple 
nário em 09 de abril de 1974. 

RESOLVE: 

I - Criar a Comissão de Encargo's Educacionais i ns tituí
da em Lei Federal com a f i nalidade específica de op inar, con 
clusivament e , sobre f ixação e ajustamento de anuidades, ta~ 
xas e demais contribuiçÕes corr espondentes aos Serviços Edu
cacionais prestados pelos Estabelec imentos, para decisão do 

.Conselho de Educação, no Âmbito de sua competência . 

li - A r eferida Comissão terá caráter permanente . 

III - A Comissão de Encargos EduGacionai s terá a segui~ 
te compos i ção: 

Presidente - Silvio Sobrinho Soares Castillo 
- Representante do C E T A 

Membros 

Profl;i . Esther da Silva Virgolino-Representante da SUNAB 
Profl;l . Dayse Campos do Nascimento- Representante dos DI-

reteres de Estabelecimentos de Ensino . 
Profl;i . Maria Alves de Sá- Representante dos Professor es 
Prof~ . Maria Cavalcante Picanço- Representante das Asso 

ciaçÕes de Pais e Mestres . 

Conselho de Educação do T. do Amapá, em ~laca pá 25 de se 
tembro de 1.975 . 

ANNIE VIANNA DA COSTA 
- Presidente -

D E C R E T O 

(N) n9 003 de 13 de março de 1979 . 

O Governador do Território Federal do Amapá, usandoda~ 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem 11, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Ofício n9 0790/79-GAB /SEEC . 

- CONSIDERANDO a Exposição de Motivos, do Conselho 
torial de Educação , criado pel o Decreto n9 16/72- GAB, 
04. 10 . 72, que acompanha o present e Decreto ; 

Ter ri 
de 

-CONSIDERANDO, as atividades normativas delegadas ao re 
ferido Conselho no âmbito deste Território através do Pare
cer n9 45/72, do Conselho de Educação, complementados pelo 
Parecer n9 773 de 04 de julho de 1973 , do mesmo Conselho Fe
deral de Educação e, finalment e ; 

-CONSIDERANDO, a importante missão desse Colegiado 
que tange a apl i cação de Lei 5692/7 1 e particularmente 
implantação e os seus efeitos no sis t ema Educacional 
Territór i o. 

RESOLVE : 

no 
a sua 
deste 

Art . 19 - Alterar a composição do Colegiado que compoe 
o Conselho de Educação do Território Federal do Amapá (CETA) 
ampliando o número de vagas de nove (09) para onze ( 11 ) Con 
selheiros . 

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

Palácio do Seten~rião, em Nacapá, 13 de março de 1979 , 
909 da Repúbl i ca e 369 da Criação do TcrritÓrLO Federal do 
Amapá . 

ARTHUR AZEVEDO HENNING 
- Governador -

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 03/82- CETA 

Dá nova redação aos Art . 29 e 69 do Regimento do Conse-
lho. 

O Sr . Presidente do Conselho de Educação do Territór io 
do Amapá-CETA , no uso das atr i buições que são conf e r idas pe
lo item XIX do Art. 25 do Regimento do CETA e tendo em vista 
os termos do Decret o (N) n9 003 de 13/03/79 do Exmo . Sr . Go
vernador deste Território que aumenta de 09 para 11 o número 
de membros do Conselho , 

RESOLVE: 

Art. 19 - O Ar t. 29 do Regimento do CETA passa a ter a 
seguinte redação : 

"O Conselho de Educação do Território do Amapá compoe -
se de ( 11 ) onze membros nomeados pelo Governador do Territó
rio Federal do.Amapá para mandato de (06) seis anos permltl
da a recondução por ma.is (0 1) um per iodo de igual duração". 

Art. 29 - O Ar t . 69 do citado regimento passa a ter 
seguin t e redação : 

a 

"De dois em dois anos cessa o mandato de 3, 4 e 4 mem
bros do Conselho e assim consecuti_vamente, os quais serao su 
bstituidos por educadores indicados pelo Presidente deste ,aa · 
Governadór do Território , ·através do Secretário de Educação 
e Cultura". 

Art . 39 - Esta Portaria passará a fazer parte integran
t e do Regimento do CETA e ent r a em vigor a part i r da data da 
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publ icação do Decreto Governamental no Diário Oficial do Go
verno do Território. 

PUBLIQUE-SE e Cill!PRA-SE. 

Conselho de Educação, Hacapá, OS de ahril de 1982 

~~RIO QUIRINO DA SILVA 
- Presidente do CETA -

NINISTgRIO DA AGRICULTURA 

INSTITUTO ,<1\CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORNA AGRÁRIA- INCRA 

CONISSÃO ESPECIAL DE DISCRININAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS DA 
UNIÃO NO TERRITÓR"'O FEDERAL DO AHAPÁ. 

EDJ'TAL Cm! PRAZO DE 60 ( SESSENTA DIAS 

A COMISSÃO ESPECIAL DE DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DEVOLU
TAS DA UNIÃO NO TERRTIÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ CE/AP06,criada pe 
l a Portaria INC~/DF n9174/82 , de 28 de j ulho de 1982,publi~ 
cada no Diário Oficial da União do dia 30 de julho de 1982 , com 
fundamento nos artigos 29; 39 e 49 da Lei n96. 383 ,de 07 de dezem 
bro de 1~76,combinados com as disposiçÕes da Le i n94 . 947, de 
06 de abril de 1976, e Decreto-Lei n9 1. 164, de 19 de abri l 
de 1971 , alterado pelo Decreto- Le i n9 1 .243, de 30 de outu-' 
bro de 1972, pela Lei n9 5 . 917 , de 10 de setembro de 1973,pe 
lo Decreto- Lei n9 1.473, de 13 de jul ho de 1976, e pelo De~ 
ereto-Lei n9 1.868, de 30 de março de 1981 e ainda Lei n9 
6 . 634, de 02 de maio de 1979, CONVOCA as seguintes pessoas : 
AARÃO ALVES CORR~A, ABEL BELO DAS CHAGAS , ADAELSON DE ABREU 
SILVA, ALCU!AR DE ALMEIDA FILHO, ALCH!AR DE ALMEIDA E SILVA, 
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA , ALFREDO FERREIRA SANCHES , ALICE 
VASSÃO RALED, ANÂNCIO LH!A DA TRINDADE, ANIRALDO BARBO 
SA MACIEL, ANTENOR ALVES DA CONCEI ÇÃO , ANTONIA MOREIRA DE 
FREITAS , ANTONIO BARBOSA DOS SA.'lTOS, ANTONIO BASÍLIO SILVA , 
ANTONIO GERCY ARAÜJO DE OLIVEIRA , ANTONIO PANTALEÃO DE ALEN
CAR, ANTONIO PEREIRA DE CASTRO , ANTONIO PIMENTEL PEDROSO , AN 
TONIO RODRIGUES DE FREITAS, ANTONIO RO~IDALDO DA SILVA , APRI~ 
GIO GUEDES DOS SANTOS , ARGENI RO DE MORAES GOMES, ARLINDO MO
REIRA DA SILVA, BENEDITA MARTEL DE MORAES, BENEDITO FARIAS , 
BENEDITO FERREIRA LOPES, BENEDITO LEÃO DO AMARAL , BENEDITO NE 
VES NARIA ~!ACIEL, BENEDITO VALENTE DA SILVA, BRÁS ALVES DE 
ANDRADE, CAHBY CHAVES DE ~lOURA , CANDIDO ESEVO DOS SANTOS , 
CARLOS MONTEIRO BARBOSA, CARHELINDA IDALINA PANTOJA MACIEL , 
CECILIA ACÁCIO DA SILVA, CIN~ZIO ALVES DE LUlA , CLÁUDIO XA
VIER PINTO DE ALMEIDA, DMliÃO BAIA, DANIEL AC1\CIO DE LEHOS , 
DANI EL DA LUZ SER~\0 , DAVID DA COSTA PALHETA, DELFINA FREI -
TAS PIRES, DEOBLANDINJ\ VIEGAS DAS NEVES, DÍUU!O FERREIRA BAR 
BOSA, DOHINGOS MONTEIRO DE SOUZA, EDELSO~: "JA COSTA BRITO -;
EDGAR NASCU!ENTO CANPELO , EDUA!U)A DE NAZAR~ GOMES, ELP1DIO 
MARQUES, ELP1DIO ~\NOS FERREIRA, EHIDIO RIBEIRO PIRF.S, EM! -
DIO RODRIGUES MARTINS, ESMERINDO VOS SANTOS PAES, EXPEDITO 
PEREIRA DA SILVA, FELICIANO ~!ACIEL TAVARES, FELISBERTA ARA -

I 
l'o'H..t\ VlTERLINA DA SILVA , FERNANDO ANTONW FONSECA, FIRMINO DOS 
SANTOS SILVA , FRANCISCA DIAS DOS SANTOS, r'~\NCISCO BAHIA DE 
OLIVEIRA, FRANCISCO CORREA HACHADO, FRA!\CISCO DE OLIVEIRA , 
FRANCISCO RIBE1RO BATISTA , FRA."CTSCO SENA DA SILVA, FRANCIS
CO TEIXEIRA, Gl:.N~Z IO PEREIRA DE LENOS , GENiVAL CARDOSO DE LI 
HA, GENILIANO NARRF.IRO DIAS, GEHIKIANO LTllERATO ~!ARTINS, GON 
CALO ~IONTEIRO DE SOUZA, HANILTON DA SILVA T,EAL, HAROLDO VI ~ 
LiiENA, IRINEU ALNF.IDA MCIÜM, JOÃO BATISTA FORTUNA, JOÃO CA
·BR.\L DE SOUZA, JO.ii.O fR!·J-ICiSCO Di, SILVA, J (., \J MORAES DANTAS , 

• .JOAo }WRElRA ACP.CIO, JOÃOS OLIVEIRA DE SOUZA, JOÃO DE SOUZA 
I U-:ITE , JOÃO VAZ DA SILVA, JONAS ALVES DF. NCARES, J ONATAS MAR 
I TD\S DAS CHAGAS. jQRGE BORGES DOS SANTOS. JOSÉ BEZERRA DE ARAO.:
. JO , J OSIÕ CERTUL!ANO ALEXANDRE, JOS~ DAILSON GOMES, JOS!i: DE 

JESUS SANTOS , JOS~ PEREIRA DE LIMA , JOS~ RlBEIRO BESSA NETO , 
JOSU~ FREITAS DE SOUZA, LAURO SANTANA, LOURIVAL GONÇALVES DA 
SILVA, LUCILA AIRES DA SILVA, LlJCIO GONÇALVES DA SILVA , MANO 
EL DE ALMEIDA SILVA, MANOEL BARBOSA DE LUlA, ~!ANOEL BRASIL -;
MANOEL CÁSSIO ROCHA, ~!ANOEL GILBERTO ROSA DA SILVA , ~!ANOEL 
GONÇALVES DE ARAÜJO , ~!ANOEL GOMES, ~!ANOEL DE JESUS RANGEI, MA 
NOEL MARIA DE LIMA DE AUIEIDA, ~!ANOEL PEDRO DA SILVA, MANOEL 
PEREIRA LEAL , MANOEL RAHIDNDO MENDES, MANOEL DOS SANTOS GUE
DES, MANOEL DE SOUZA CASTRO , MANOEL SOUZA FERREIRA, MARCELI
NO PEREIRA DA COSTA, MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO PINHEIR~ MA 
RIA CONCEI ÇÃO BAIA, MARIA LEÃO DO M!ARAL, MARIANA OLIVEIRA 
DE SOUZA, HAURA PEREIRA ~!ACHADO, MÁXHlA TAVARES GUEDES, ~!ES

SIAS LIBERATO ~UlRTINS, MIGUEL RODRIGUES CASTRO, MOIS~S DA 
SILVA PENA, NeLIO SOUZA DE OLIVEIRA, OCINEI ALVES CORREA 
ON~SIHO ARAÚJO GUEDES , OSANO FERREIRA DA SILVA , OSVALDELINA 
BARBOSA DE SOUZA, OSVALDO BAHIA NUNES, OSVALDO ~UlRTINS DA 
COSTA , OSVALDO SERRÃO DOS SANTOS , OTACIANO SANTANA DA SILVA, 
PAULO PÁDUA DA SILVA, PEDRO ACÁCIO DE }!ENEZES, PEDRO ALVES 
NUNES, PEDRO ANTONIO SILVA FILHO, PEDRO BEZERRA DE ·ARAÜJ~ PE 
ORO CANTÃO DOS SANTOS , PEDRO CORREA BELEZA, PEDRO EMILIANO 
~OREIRA DIAS , PEDRO FERREIRA RAMOS, PEDRO MARQUES DOS SANTOS 
PEDRO PALHETA DOS SANTOS , PEDRO RMIOS DE ARAÚJO, PEDRO SOB RI 

NHO DA CRUZ, RAI~ruNDA LI~!A DA SILVA, RAIMUNDO DIAS DO CARMO, 
RAUruNDO EZEQUIEL DO NASCUIENTO, RAUIDNDO FARIAS, RAIMUNDO 
FAUSTO DOS SANTOS, RAI~IDNDO GUEDES DE ALMEIDA, RAIMUNDO HA
ROLDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, RAI~ruNDO I NAJOSA DO M!ARAL, RAI
MUNDO MENDES DE SOUZA, RAHruNDO PEREIRA ARRUDA! RAI~IDNDO PE
REIRA LEMOS COI~, RAIMUNDO RABELO , RAUIDNDO RODRIGUES DOS SAN 
TOS, RAIMUNDO DA SILVA GUEDES, ROSALINA MONTEIRO. DA SILV~ RÜ 
BENS VIANNA DE OLIVEIRA JÚN IOR, SALUSTIANO VITERLINO DA SIL~ 
VA, SEBASTIANA GO}lliS DE AGUIAR, SEBASTIÃO DUARTE, SEBASTIÃO 
FERREIRA LOPES , SETH PEREIRA BATISTA URBANO GUEDES DA CRUZ , 
VERGINO DA SILVA COSTA, VIRGILIO AIRES DA SILVA,- VIVALDO DA 
COSTA MARTI NS , \VALMIK ROSA FERREIRA, lJALTER DA SILVA, e seus 
r espectivos cõnjuges, se casados forem , para na condição de 
pr opri e t ários , forei r os, arrendatários , ocupan t es a qualquer 
t i tu l o, confinantes e, ainda quantos incertos ou desconheci
dos , que se j ul garem com direito a qualquer porção de terras, 
apresentarem , A PARTIR DAS 8: 00 (OITO) HORAS DO PRUIEIRO DIA 
A CONTAR DA DATA DA SEGUNDA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL NO DiÁRIO OFI 
CIAL DA UNIÃO , E PELO PRAZO DE 60(SESSENTA)DIAS CORRIDOS,seus 
títulos, esc r ituras, documentos, informações de i nteresse , 
testemunhas, se for o caso, ou quaisquer outras provas em di 
r ei to admitidas , que fundamentem a alegaÇão de propriedade -;
posse, foro, arrendamento ou ocupação incidente sobre a área 
delimitada pelo seguinte perímetro : "Inicia o Perímetro da 
área jull_to ao Pl, de coordenadas geográficas aproximadas longi 
tude 52 OO'OO"l~.Gr . e l atitude 00°S0 ' 31"N, situado na margem 
direita da Rodovia BR-2 10 , no Km 83 aproximadamente, deste , 
segue- se no sentido NH pe l a mesma margem da rodovia . oassan
do pelo Igarapé do .Teofani com distância aproximada de33 . 000 m 
( trinta e três mi l met ros ),até o P2 , de coordenadas geo
gráficas aproximadas longitude 52°14' 11 "H. Gr . e latitude 
01°00'38" N, situado na confluência da referida rodovia com a 
margem direita do Ri o Riozinho, des te , segue- se no sentido Nf, 
pela margem do r io, com distância aproximada de 6.000m (seis 
mil metros ) a t é sua FÓz no Rio Ama pari, onde atr avessat1do 
o mesmo chega- se ao P3, de coordenadas geográficas apro-
ximadas longitude 52° 12 ' 33 11 lo/ . Gr . e lati 
tude D1°01'42"N, situado na margem esquerda do Rio Amaparí , 
deste, segue-se no sentido m-1 , pela mesma margem do rio, pas 
s'ando , pela Cachoeira do Veado , I garapé Panela, Por to Pane l~ 
Sete Ilhas e Igarapé Jacaré , com distância aproximada de 
39.000m (trinta e nove mil metros) , até o P4, de coordenadas 
geográf icas aproximadas longitude 52P2 I 1 33"1-1 . Gr . e l a t i tude, 
OJ012 ' 01 "N, situado na fóz do Igarapé Geladeira divisa com 
terras de quem de direito , deste , segue- se pela margem es
querda do referido Igarapé no sentido NE, até sua nascente 
com distãncia aproximada de 17 . 000m (dezessete mil me tros) o~ 
de chega- se ao PS, de coordenadas geográficas aproximadas 1õn 
gitude 520 19 ' 51"H.Gr. e latitude OJ020'2 1"N, deste, por umã 
linha sêca , divisa com terras de auem de direito , segue - se 
com rumo e distância aproximados de 13°NE e S.OOOm (cinco mi l 
metros), até o P6, de coordenadas geográficas aproximadas lon 
gitude 52°19'09"H .Gr. e latitude 01023 ' 12"N, situ·ado nas ca.=
beceira do I garapé sucurijú, des te por uma linha sêca , divi 
sa com t erras de quem de direito , segue- se com rumo e di stân 
cia aproximados de 44°NE e 6. 000m (seis mil metros), a t é o 
P7, de coordenadas geográficas aproximadas longitude 
520J7'00"lv.Gr. e latitude 01025 1 29"N, situado na nascen t e do 
Igarapé Batata, deste , segue-se pela margem direita do refe
r ido Igarapé no sentido NE, com distância aproximada de 
19 .000m (dezenove mil metros), até o PB , de coordenadas geo
gráf i cas aproximadas longitude 52010 1 55"1-I . Gr . e latitude 
01032'58"N, situado na fó~ do Igarapé batata com a margem di 
reita do Igarapé Braço do Hururé, divisa com terras de quem 
de direito, deste , segue- se pe l a mesma margem do Igarapé no 
sentido SE, com dis tância aproximada de 6.000m (se is mil me
tros) , até o P9, de coordenadas geográficas aproximadas lon
gitude 52908'28"1-I.Gr . e latitude OJ031 1 18"N , situado na fóz 
do Igarapé braço do Hururé com o Rio Hururé, deste, segue-se 
pela margem direita do Rio no sentido SE, passando pel o Iga
rapé BÕca Limpa com distância aproximada de 20 .000m ( vinte 
mi l metros) , até o PIO de coordenadas geogr áficas aproxima-
das l ongitude 52002 ' 38"W. Gr . e latitude 0 1024 1 40"N, s i tuado, 
na fóz do Rio Hur ur é com o Rio Araguar í , deste, segue-se pe
la margem direita do Rio Araguarí, divisa com terras de quem 
de direi to , passando pela Cachoeira da Anta,Igarapé do Arú , 
Igar apé Santa Maria , Cachoei ra Santa Rosa, Cachoeira Arrepen 
dido, Igarapé Lamparina, Igarapé São Pedro , Igarapé Josefa -;
Cachoeira da Anta Gorda , Igarapé Dala, Igarapé Barro e Cacho 
eira do Arrependidozinho, com distância aproximada de 
155 . 000m·(cento e cinquenta e cinco mil cr uzei ros) até o Pl l, 
de coordenadas geográficas aproximadas longitude 51034 1 52"1-1. 
Gr . e l atitude 00°46'00"N. situado na margem direita do Rio 
Araguarí, na divisa com Terras da União - Gleba Tartarugal 
Grande, deste , segue- se por uma l inha sêca , limite com ter
ras da União - Gleba Natapí, com rumo e distânc ia aproxima
dos de 730SH e 15.400m (quinze mil e quatrocentos metros) , 
passando pelo Igarapé do Carnei ro e Igarapé do ~les t re, até o 
P12, de coordenadas geográf i cas aproximadas longitude 
51942 ' 52"W .Gr . e l ati"tude 00043 1 40"N , situado na margem es-
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querda do Igarapé Grande, deste, a travessandoo refer ido Iga
rapé, segue- se por uma linha sêca, divisa com terras da Uni
ão - Gleba Matapí, com rumo e distância aproximados de 56°NI~ 
e 38 .800m (trinta e oito mi l e oitocentos metros), passando' 
pelas cabeceiras dos igarapés Sent inela , Wi lliam e Jornal e 
atravessando out ro igarapé sem denominação, até o P13, de 
coordenadas geográficas aproximadas longitude 52°00 '00"W.Gr. 
e latitude OOOSS'SO"N, situado na margem esquerda do Rio Am~ 
parí, deste segue-se pela linha imagin~ria do meridian~ 52° 
no sentido S, divisa com terras da Uniao - Gleba Matap~, pa~ 
sando pela localidade de Serra do Navio, atravessando o Rio 
Amaparí, com distância aproximada de 9 .800m (nove mil e oit~ 
centos metros), até o P1, ponto inicial da descrição do per~ 
metro". 

A apresentação dos títulos, escrituras, documentos, in
formaçÕes de interesse, testemunhas, se for o caso, ou de 
quaisquer outras provas em direito admitidas será feita dir~ 
tamente a esta Comissão, no seguinte endereço: nas dependên
c ias da Escola de 19 Grau da Colônia de Água Branca, locali
zada na Colônia de Água Branca , Município de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá . 

Macapa~AP., 16 de agosto de 1982 . 

MARIA BENIGNA OLIVEIRA DO NASCI~ffiNTO JUCÁ 
ADV. Insc . n9 080/0AB/AP 
Presidente da CE/AP-06 

Portaria INCRA/DF/N9 174/82 

ANA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 
Eng9. Agr9. CREAA n9 3230-D 1~ . Região 

Membro Técnico da CE/AP-06 
Portaria INCRA/DF/N9. 174/82 

FÁTIMA LÜCIA PEIXOTO DA SILVA 
Secretária da CE/AP-06 

Portaria INCRA/DF/N9 174/82 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 42 / 82 - CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com
pras e Serviços do Governo do Território Federal do Amap~faz 
publ i co e comunica aos interessados que acha-se aberta a li
citação à nível de T.P . n9 42/82-CPL, para aquisição de Mate 
rial hospitalar e Medicamentos. 

A Licitação será realizada às 9:00 horas do dia 31.08.82 
na sala de Licitação da Secretaria de Administração, à A~FAB 
Centro Cívi co , nesta cidade de Macapá . 

O Edital compl eto e demais esclarecimento poderão ser 
obtidos na sala 20 , 29 andar no endereço acima menc i onado 
nas horas normais de expediente. 

Macapá, 11 de agosto de 1982 

JOÃO BENICIO DIAS 
Presidente da CPL 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 
DEPARTAMENTO NACIONAL 

DELEGACIA EXECUTIVA DO AMAPÁ - DEAP 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N9 001/82 

O Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio , 
a través de sua Del egacia Executiva no Amapá, leva ao conheci 
menta dos interessados , que, no dia 21 de setembro de 1982 ~ 
às 15 horas, em sua sede na Av . Fab, 380 r eceberá propostas 
para a realização das obras de reforma e ampliação de um pré 
dio de s ua propriedade, sito à Av . Procópio Rola , 396 em Ma~ 
capá, Território Federal do Amapá , cujo prazo de execução nãol 
poderá ser superior a cento e cinquenta dias corridos. 

Somente poderão participar Firmas com capital mínimo,in 
tegral izado, de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhÕes de cruzeiros), 
sendo a caução a ser paga ao SESC, em s ua sede , até a data 
de ent r ega das propos tas , no valor de Cr$ 180.000,00 ( cento 
e oitenta mi l cruzeiros~ . 

As i nstruçÕes serão fornecidas aos interessados na sede 
desta Ent i dade , no endereço s upra , no horário das 09 h às 12 
h e das 14 h às 18 h, de segunda a sexta feira, onde poderão 

ser adquiridos os dossiers, ao custo de Cr$ 5.000,00 ( ' cinco 
mil cruzeiros). 

JO:lAS PINHEIRO BORGES 
Presidente da Comissão de Construção 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DO AMAPÁ 

EDITAL 

De conformidade com o disposto no art . 58, de Lei 4.215 
de 27 .04.1963, faço publico que requereu inscrição no quadro 
de advogados desta Secção do Amapá, da Ordem dos Advogados do 
Brasil os bacharéis em Direito: DAISY MARIA CAHPOS DO NASCI
MENTO GARCIA, e CARLOS AFONSO STRAATMANN . 

Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do 
Amapá, em 12.08 .82. 

MARIA MADALENA GOMES PICA.t'lÇO 
- Diretora da Secretaria -

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N9 26/82-CLOS 

EDITAL 

A V I S O 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo do 
Território Federal do Amapá, através da Comissão de Licita
ção de Obras e Serviços, designada pe l a Portaria (P) n9 042/ 
81-SEAD, torna público para conhecimento de quantos possam 
se interessar, que f ará realizar Tomada de Preços para a exe 
cução das obras de cons trução de imóvel dest inado ao CENTRÕ 
DE SAÜDE no bairro do Buritizal , de acordo com o projeto, es 
pecificações, normas de serviços e instruções que embora não 
transcritas, fazem parte deste Edital. 

A licitação r eal izar - se- à às 09 horas do dia 31 de agos 
to de 1982 , na Sala de Reuniões da Secretari a de Obras e Ser 
viços Publicas sita à Av. FAB, n9 1276, nesta cidade, no lo~ 
cal, dia e hora onde serão recebidos os documentos de habili 
tação e de preços dos licitantes . 

O Edital e os esc l areciment os complementare s serão f or 
necidos aos interessados nas horas normais de expediente , no 
endereço ·a c i ma menc ionado . 

Macapá , 11 de agosto de 1982 

Eng9. DOUGLAS LOBATO LOPES 
Pres idente 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Regi stro Civil da Comarca de Macapá, Ter. 
Fed. Amapá, Republica Federativa do Brasil, faz saber que 
pr.etendem se casar: NIVALDO FERNANDES E CLAUDIA REGINA MELO 
PINHEIRO. 

Ele é filho de Ubaldo Fernandes e de Carmen Valera Fer
nandes. 

Ela é fi lha de Antonio Lisboa Pinheiro e de Walkiria Me 
l o Pinhe iro . 

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

Macapá , 09 de agosto de 1982 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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25de osto ·Dia do Soldadom 

O Exército brasileiro reflete a alma da nacionalidade e as 
aspirações mais autênticas do nosso povo. 
A vocação democrática de nossa Força Terrestre remonta às 
nascentes de nossa própria história. Nasceu em Guarara
pes, quando brancos, negros e índios mobilizaram-se irma
nados nas primeiras unidades de combate para expulsar o 

invasor. Cresceu com o tempo, espa-
lhando-se pelo Brasil, dando espírito e 
corpo ao Exército. Após a Independên
cia , afirmou-se na pacificação do País, 

nas lutas externas, na Abolição da 
Escravatura, na Proclamação da 
República. Consolidou-se nos 
campos de batalha da Europa, on

de o Exército lu-
tou pelos mes
mos ideais de li

berdade 

llllllllll~~ viriam a inspirar 
a Revolu-

ção de março 
de 1964. Hoje, co

mo ontem, o soidado bra
sileiro reafirma o seu perma

nente compromisso de inteira 
dedicação à Pátria. 

Confie no seu Exército. 

Exército, Presença Nacional 
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