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MINISTtRlO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapj 

DECRE"' (P) N9 1294 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapj, usando das 
at ribuiç6es que l he sio conferidas pelo artigo 18, item I I, 
do Dec r e to-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, do Decreto 
n9 85.34 7, de 11 de novembro de 1980 , e tendo em vista 0 que 
~onstado Of icio n9 570/82- SESA . 

RESOLVE: 

. Art . 19 - Des ignar , a título precar1o, a contar de 19 de 
JUnho do cor~e?te ano, PEDRO BARROS MONTEIRO , ocupante do 
cargo_de_Auxll l ar de Enfe rmagem, código Nm-811 . 8 , Classe " B" 
r~fercnc1a 25, do Quadro Permanente do Governo deste Territci 
r~o , lotado na Secretaria de Sa~de-SESA , para exercer a Fun= 
çao de Chefe do Posto de Sa~de de Fazendinha ··d · DAI 201 3 ,co tgo - . 

1 

da Unidade Mista de Sa~de-DRS/SESA . . 
Art. 29- Revogam-se as disposiç6es em contrjrio. 

Paljcio do Setentriio, em Macapi, 30 de junho de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapj. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1295 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decre to-Lei n9 41 1, Çe 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, OLÍMPIO RIBEIRO DE FREITAS NETO , pa 
ra exercer interinamente, o Cargo de Prefeito Munic i pal de 
Oiapoque , em virtude do falecimento do Pref eito AZARIAS FRAN
CISCO DA COSTA NETO; 

Secr etário de Educação e Cultura 
Profª.ANN IE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricul tura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NÀSCIMENTO 

Secretár io de Segurança P~blica 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç6es em contrãrio . 

Paljc~o do Setentrião, em Macap~, 12 de agosto de 1982 , 
939 da Republica e 399 da Criação do Terr it6rio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MI NISTÉRIO DO IKTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1296 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amap~, usando das 
atribuiç6es que lhe são confe ridas. pelo artigo 18 , item I I , 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Des i gnar os s ervidores DOUGLAS LOBATO LOPES, 0 

cupante do cargo de Engenheiro , Código NS-5 11. C Classe "C' '
Referência _NS-1 8 , ALU IZIO BOTELHO DA CUNHA, Age~te Adminis ~ 
trat1vo, Cod1go SA- 70 1. C,Classe "C'', Refe r ência 25 e KLINGER 
FONTI~EL~, Agente Administ ra tivo , Código SA-701 .C,C lasse "C1 '·~ 
Referenc1a 25, todos pertencentes do Quadro Permanente do Go 
ve rno deste Terr itório , lotados respectivame nte na Secreta= 
r~a de Obras _e Serviços P~b l icos-SOSP, para sob;e a pres i dên 
Cla do pr lmel ro const ituirem a Comissão de Si ndicância com 
finalidade de apurar a causa do acidente de trânsito o~orri
do no dia 11 .08.82 , na Rodovia BR 156, quando fo i vítima fa
tal o servidor AZARIAS FRANCISCO DA COSTA NETO , ocupante do 
cargo de Engenheiro, Código NS - 51 1 .A, Classe "A" , Referênc ia 
NS-1 1, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Muni c ipa l de 
01apoque, conforme Decreto n9 0308 de 07 de abril de 198 1. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç6es em contririo . 

Palác~o ~o Setentr iio , em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da Republ1ca e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapj . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 
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N l N lSTI~R I O DO I N'f' I·:IU OR 

Te r ri tóri o Federal do Amapá 

DECRETO (I') N9 1297 de 12 de ' lgos l o de 1982 

O Govcrn:~do r do .Território Federal do Amapá , us:~ndo das 
atribuições que lhe são con fer idas pe lo artigo 18 , ítem 11, 
do Decreto- Lei nY 4 11, de 08 de jane iro de 1969, 

Rt:SOLVE : 

Ar t. !<? - Dispensar ~HR Li\,'1 CANELO DE EARlA, da Função de 
Chefe do Serviço de lmprensa, Código DA l -201 . 3 , da Coordena
doria d~ Comuni cação Socia l-GARI, a contar de 19 de agosto do 
corrente ano . 

Art. 2<? ~ Revogam- se as disposi çÕes em cont rário. 
Palácio do Sc tentrião, em ~1acapá, 12 de agosto de 1982 , 

93<? da Repúbli ca c 39<? da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N<? 1298 de 12 de ago sto de 1982 . 

O Governador do Te r r itório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo a r tigo 18 , item l i , 
do Dec reto- Lei n<? 411 , de 08 de jane iro de 1969 , c tendo em 
vista o que consta do Dec reto n9 85.347, de 11 de novembrode 
1980, 

RESOLVI::: 
An. 19 - Des ignar NIRii\N Ci\NELO DE FARIA, ocu pante do 

emprego de Técnico em Comunicação Social, Cód i go LT-NS- 530 .A 
Classe "A", Referênc i a NS-8, da Tabela de Empregos Permanen
tes do Gove r no deste Território, lotada no Gabine t e do Gover 
nador-GABI, para exercer a Função de i\ssistcntr,, CÓdigo DAI :: 
202. 3 , da Coordenadoria de Comunicação Soc i al-Gi\B l , :1 contar 
de 19 de agosto do corrente ano. · 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Palác i o do Se t entrião, em Hacapá, 12 de agos lo de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Terr itór io Federal do 
Amapá. 

k~NIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itór io Federa l do Amapá 

DECRI::TO (P ) NY 1299 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Territó r io Federal do Amapá, usando das 
atribu ições que lhe sio conferidas pelo a r tigo 18, [tem ll, 
do Decre t o- Le i n<? 41 I, de 08 de j anei ro de 1969 , 

Rt:SOLVE : 

i\rt . 1'? - Dispensar ARLiNDO SILVA DE OLTVF.IRA, da Fun -
çio de Chefi da Scçio de Mnnutençio, Código DAl-20 1 . 3 , da Di. 
visio de Transpor t es Aérocos/GABI , a eontar de 19 de agosto dÕ 
corrente ano. 

Art. 29- Revogam- se as disposições em contrár io 

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da Repúbli ca e 399 da Criação do Terr i tór io Federa l do 
Amapá. 

ANNl llAL BARCELLOS 
Governador 

N LN I STI~IUO IJO I NTERlOR 

Terr itório f ede ral do Amapá 

DECRETO ( I' ) N9 1300 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnado r do')'erritório Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são confe ridas pelo artigo 18 ,, item I I, 
do Decre t o- lei n9 4 1 I, de 08 de j aneiro de 1969, c tendo em 
vista o que cons l a do Decreto n9 85 . 177 ,de 19 de setembro de 
1980' 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar ARLINDO SI LV,\ DE OLIVEIRA, ocupan te 
do emprego de Agente Administrativo, Código LT- SA- 701 .C, Clas 
se "C", Referência 25, da Tabela de Emp r egos Permanente s uo 
Governo des t e Territór io, lotado no Gabine te do Governador
GABI, pa ra exe rcer a Funçio de confi ança de As sessor , Código 
D,\S-102 . I, do Ga binete do Govcrnador-GAill, a coh'tar de 19 de 
agosto do cor rente a no. 

ArL . 2'? - Revogam- se as d i sposiçÕes em conLrârio . 

Pal ác io do Se t cntrião, em Macapá , 12 de agosto ue 1982, 
939 da Rep~b l ica e 399 da Cr iação do Terr itór io Fede ral do 
Amapá . 

ANNlBAL lli\RCELLOS 
Governado r 

MI NlSTCRlO DO INTERIOR 

Terr itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N'? 1301 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atr i buiçõe s que lhe são conferidas pelo art i go 18 , Ítem li , 
do Dec r e to- Lei n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
v i sta o que consta do Decre t o n9 85 . 347, ue 1 I de novembro de 
1980 , 

RESOLVE : 

Art. 1'? Des i gnar, a titu l o precar1o , a contar de 19 
de agosto do corrente ano, NARIA DE NAZAR~ RODRI GUES BOTELHO , 
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ocupante do emprego de Agente Administrativo , Cód igo LT-SA-
701.8, Classe "B", Referência 22, da Tabela de Empregos Per
manentes do Gove rno deste Território, lotada no Gabine te do 
Governador- GABI, para exercer a Função de Chefe da Seção de 
Manutenção, Código DAI- 20 . . 3, da Divisão de Trasnportes 
Aéreo/GABI. 

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

Palácio do Setentrião , em Macapj, 12 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1302 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Ter r itório Federal do Amapá, usando da s 
atribu i ções que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem li , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decreto n9 85 . 34 7, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar a título precano , a contar de 19 de 
agosto do cor rente ano, AI-1ILAR FERREIRA NERI , ocupante do 
emprego de Agente Administrativo, CÓdigo LT-SA . 70 1. B, Classe 
"B", Referência 22, da Tabela de Empregos Permanentes do Go
verno deste Território, l otado no Gabinete do Governador- GABI 
para exercer a Função de Chefe do Servi ço de Imprensa, Códi
go DAl-201.3, da Coordenadoria de Comuni cação- GABI. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em cont rá r io. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Ter r itório Federal do 
Amapá. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Gove rnado r 

HINISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1303 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta doDecreton9 85.347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Art . 19- Designar , a título precarto , a contar de 19 
de agosto do corrente ano , \~ASIIINGTON LUIZ ARAÚJO DE BRITO, o 
cupante do emprego de Agente Administrativo Código 
LT-SA-70 1. B, Classe "B" , Referência 22, da Tabela de Empre -
gos Permanentes do Governo deste Território, lotado no Gabi
nete do Governador-GABI. para exer cer a Funcão de Chefe do Ser 
viço de Relações PÚblicas,Código DAI-201.3, da Coordenadoriã 
de Comunicação Soci a l-GABI. 

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

Palácio do Setentri ão , em Macapj, 12 de agosto de 1982, 
939 da República c 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

~~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTfRIO DO I NTERIOR 

Terri tório Federaldo Amapá 

DECRETO (P) N9 1304 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terr i tór i o Federal do amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 

vista o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro de 
1980, 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Designar , a titulo precár i o , a contar de 19 
de agosto do corrente ano, BERNARDINO ~ffiNDES DOS SANTOS, ocu 
pante do emprego de Agente Administrativo,CÓdigo LT-SA- 701 .B 
Classe "B", Referência 22 , da Tabela de Empregos Permanen 
tes do Gove r no deste Terri t ór io, lotado no Gabinete do Gover 
nador-GABI, para exercer a Função de Chefe da Seção de Operã 
cÕes , CÓdigo DAI-201 . 3, da Divisão de Transportes Aéreos = 
GABI. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST€RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1305 de12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Terr i t ór io Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo art igo 18, i tem I I , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto nQ 85.347 , de 11 de novembrode 
1980 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Des i gnar TEREZINHA DE AL~ffiiDA GOMES , ocupante 
do empr ego de Agente Administrativo , Cód i go LT- SA- 701 . C, C la~ 
se "G", Referência 25, da Tabela de Empregos Permanentes do 
Governo de ste Território, lotado na Sec re taria de Administr~ 
ção-SEAD, para exercer a Função de Chefe da Seção de Protoco
lo, CÓdigo DAI- 201 . 3 , da Divisão de Comunicações Administra
t ivas-DSG/SEAD, a contar de 19 de agosto do corrente ano . 

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

Palácio do Setentr ião , em Macapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO {P) N9 1306 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribu i çÕes que lhe são confe r idas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decr eto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Dispensar TEREZINHA DE ALMEIDA GO~ffiS, da Fun_ 
ção de Chefe do Arquivo, CÓdigo DAI- 20 1. 3, da Divisão de Co
muni cações Administ r ativas-DSG/SEAD,a contar de 19 de agos t o 
do cor rente ano . 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrár i o. 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Territóri o Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1307 de 12 de agosto de 1982 

O Governaoor do Território Federa l do Amapá, usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
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vista o que consta do Decreto n9 85.)47 de 11 de novembro de 
1980 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a t ítulo precano, a contar de 19 de 
agos t o do corrente ano, ROOSEVELT CAVALCANTE ~~CIEL, ocupan
te do cargo de Agente de Pollcia, Código PC-405 . B, Classe"B" 
Referência 24 , . do Quadro Permanente do Governo deste Tcrritó 
rio , l otado na Secretaria de Segurança PÚbl ica-SEGUP, pa ra e 
xercer a Função de Assistente , Código DAI-201.3, da Divisão de 
Po}Íc i a da Capital -DGP/SEGUP. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕe s em contrário. 

Palácio do Setent r ião,em Macapà 12 de agos to de 1982 
939 da Repúbl ica e 399 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapã . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTIÕRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1308 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapã , usando das 
atribui~Ões que l he são confer idas pe lo ar tigo 18, Ítem Il , 
do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que cons ta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembrode 
1980, 

RE SOLVE : 
Art . 19 - Designar, FRANCISCO DE J ESUS PICANÇO, ocupan

te do cargo de Técnico de Contabilidade , Código N~1 - 817 . A, 
Classe "A", Re fe rência 22 , do Quadro Permanente do Gove rno 
deste Território, l otado na Sec r etaria de Obras e Serviços PÚ 
blicos- SOSP, para exercer a Função de Chefe da Seção de Trans 
portes e Terminais, Código .DAI- 20 1. 3, da Divisão de Trânsito e 
Transporte Rodoviãrio- DER/SOSP, a contar de 18 de junho do 
cor rente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrãrio. 

Palácio do Seten tr1ao, em Macapá, 12 de agosto de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTERlO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapà 

DECRETO ( P) N9 1309 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro 

RESOLVE : 

do Amapá, usando das 
artigo J8, Ítem li , 
de 1969', 

Art. 19 - Remover , a servidora ~~RIA DO SOCORRO RIBEIRO 
DO CA!u-10, ocupan te do emprego de Agente Administrativo, CÓdi
go LT-SA . 701 .A, Classe "A',' Referencia 17 , da Tabe l a Especial 
de Empregos do Governo deste Território , lotado na Secreta -
ria de Administ r açào- SEAD, para o Gabinete do Governador 
GABI , a contar da presente data . 

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

Palác io do Setentrião, em Macapá, 12 de agos to de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Fede ral do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 017 de 11 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e, 

CONSIDERANDO que o Ninis t ério da Saúde visa reforçar no 
Território Federal do Amapá as atividades de promoção do 
a l eitamento materno desenvolvido no País, as quais , pe l a sua 
relevância , abrangência e multisetorialidade está obtendo re 
percussao a níve l int ernacional; 

CONSIDERANDO que se torna indispensável promove r um 
ma i or entrosamento entre as inst ituiçÕes governamentais , a 
fim de que sejam implamentadas medidas básicas de treinamen
to de pessoal e adoção de ali j amento conjunto , bem como um 
s i stema de control e que permita avaliar periodicamente o de
senvolvimento do programa , 

RESOLV E: 

Art. 19- Criar , a nível Territorial, o Grupo Técnico E 
xecutivo do Programa de I ncentivo ao Aleitamento Materno . 

Art. 29- O Grupo Técni co Executivo de que trata o art. 
19 tera a partic ipação dos seguintes órgãos do Governo : 

a) 11 (onze) representantes da Secretaria de Saúde ; 

b) 02 (dois) representantes da Secretaria de 
Soc ial; 

Promoção 

c) 02 (dois) r epresentantes da Secretaria de Educação e 
Cultura ; 

d) 01 (um) representante da Superintendência de Campa
nha de Saúde PÚbl ica; 

e) 01 (um) representante da Prefe itura Nunicipal de Ma 
capa; 

f) 02 (dois) representantes da Legião Brasileira de As-
sis t ência ; 

g) 01 (um) rep resentante da De legacia Federal de Sáude; 

h) 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento; 

i) 01 (um) representante da Associação de 
Técnica e Extensão Rura l ; 

Assistência 

j) 0 1 (um) representante do Hovimento Brasileiro de Al 
fabetização Territorial ; 

l) 01 (um) representante do Movimento Brasileiro de Al
fabetização Municipal ; c 

m) 01 (um) reprksentante do CAMPUS AVANÇADO. 

Art. 39- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
pub licação , revogadas as disposições em contrário. 

Palác i o do Setentrião, em Macapá , 11 de agosto de 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Ter ritório Federal 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLLOS 
Gove rnador 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 054/82 - PROG 

1982, 
do 

TERMO DE CONTRATO DE CESSÃO QUE ENTRE SI CELEBRAN AS I"A 
ZENDAS SÃO JOAQUHl AGROPECUÁRIA LTDA, COMPANHIA DE DESENVOL:
VI~ffiNTO DO ~~\PÁ-CODEASA , COM A INTERVENI~NCIA DO GOVE~~O DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ : 

Aos nove (09) di as do mês de agosto do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982), nesta ci dade de ~lacapá , 
de um lado, as Fazendas SÃO JOAQUIN AGROPECUÁRIA LTDA, adian 
te denominadas simp l esmente CEDENTE, neste ato representadas 
por seu Gerente, Senhor LIBERATO MAGNO DA SILVA CASTRO, e de 
outro , a COMPAN11IA DE DESENVOLVUIENTO DO ~~PÁ - CODEASA, a
diante denominada simp lesmente CESSIONÁRIA , nes te ato repre
sentada por seu Diretor- Presidente, Senhor HAROLDO VITOR DE 
AZEVEDO SANTOS, com a interveniência do GOVERNO DO TERRITÓ
RIO FEDERAL DO ~~PÁ, neste ato representado por seu Governa 
dor, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, resolvem de comum acordo cele 
brar o presente CONTRATO, consoante as c l áusulas e condições 
seguin tes : 

CLÁUSULA PRUffiiRA - FUND~IENTO LEGAL: O presente CONTRA 
TO encontra r espaldo le gal no item XVII do Decreto-Lei n9 
411 , de 08 de janeiro de 1969 . 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objetivo do presente 
CONTRATO ci a cessio de 200 (duzentas) matrizes bubalinas de 
propriedade das Fazendas SÃO JOAQUIM AGROPECUÁRIA LTDA à CO~ 
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO Al'!APÁ - CODEASA, para que esta 
as aliene durant e a li Exposiçio Feira Agropecuãria e Indus
trial do ~napã, visando o fomento_da bubalinocultura no Ter 
ritório . 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇ0ES: 

l - DA CEDENTE : 

a) en tregar 200 (duzen ta s) matrizes bu
bal i nas com idade de 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis)meses ; 

b) permitir que todos os animais sejam 
selec ionados por uma equipe tjcnica credenciada e autorizada 
pela Secretaria de Agr icultura do Amapã , devendo cada espj
cie estar vacinada contra febre aftosa c possuir o exame con 
tra tuberculose, atendendo as exigências constantes do Regu-: 
lamento da Il Expos içio Feira Agropecuâria c Industria l do 
Amapã; 

c) fazer a entrega dos animais 
mente selecionados pela Comissão Ticnica, designada 
taria N9 266/82-SEAG, mediante recibo onde conste o 
dos animais adquiridos pela CESSIONÁRIA . 

previa
pela l'oE_ 

numero 

II - DA CESSIONÁRIA: 

a) Responsabiliza r-se pela venda das 
200 (duzentas) matrizes bubal inas, aos pecuaristas do Terr i 
tório. 

b) Recolher, no prazo de trinta (30) 
dias , a contar da data da assinatura do pres ente CONTRATO a 
importância de CrS: 12.000.000,00 (doze milhÕes de c ruzei~os) 
corres pondentes ao valor das 200 (duzentas) matr izes bubali
nas, que deveri ser enviada em cheque nominal ou em Ordem de 
Pagamento banc~ria em nome da CEDENTE, ou quem suas vezes fi 
zer, dire t ame~t e ao Banco da Amazônia S/A - praça de Belém-;
Estado do Para; 

c) Responsabilizar- se pelo transporte , 
alimcntaçio e segurança, danos ou mortes dos anima i s ; 

d) Responsabilizar-se pel o p.agamento do < 
impostos incidentes sobre os animais; 

e) As matrizes que nio forem vendidas 
dura nte a cxpo~ição se:ão compradas pela CESSIONÁRIA, cujo 
produto da venda devera ser repassado ã CEDENTE no prazo es
t abelec ido na a línea "b", 

III - DO INTERVENI ENTE: 
a) O GTFA repassar~ à CESSIONÁRIA o va

lor referente ao nÜmero das ma triz es não come r c ializadas du
rante a real i zação da Fe i ra ou que , eventualmente , vierem a 
morre r. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terâ 
a duração de trinta (30) dias, contados da as s ina tura do p r~ 
sente Termo . 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO: A inobservância de qual
quer clâus ula, condições ou obrigações do presente CONTRATO, 
bem como por mot i vo de conveniincia ou acordo entre as par
t es , provocarã sua imedia ta resc i são , independente de notifi 
cação ou in terpelação judic i a l . 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: Para dir i mir qua isquer 
das s urgidas durante a vigência do presente CONTRATO, 
eleito de comum acordo o Foro de Macapã , com exclusao 
qua lque r outro por mais privilegiado que seja . 

dtívi
fica 

de 

E por estarem de acordo e para firmez a e validade do 
que ficou estipulado, a CEDENTE e a CESS IONÁRIA fi rmam o p r~ 
sente Te rmo em c inco (OS) vias de i gua l teor e forma , na pr~ 

scnça de duas (02) tes t emunhas abaixo nomeadas. 

Macapã , 09 de agos t o de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Presidente da CODEASA 

LIBERATO HAGNO DA SILVA CASTRO 
CEDENTE 

TESTEHUNHAS: Ilegíve i s 

NÁLÁ!>lO INDÚSTRIA DE CONSERVAS 

COHUNICAÇi\0 

LAUDELlNO POKRYWIECKI, firma estabelecida a margem di -
reita do Furo do Araguary, com inscrição no CGC/MF-05.861!.608/ 
0001-88, solicita o comparec imento do funcionário LADILSONDE 
OLIVEIRA PANTOJA, carte ira profissional n9 90.395-483 , no pra 
zo de tr~s dias a fim de tratar assunto de seu interesse, ; 
não comparecimento será considerado abandono de emprego . 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~'~PÁ 

COmSSÃO DE INQUJ~RITO ADriiNISTRATIVO 

DECRETO (P) N9 1163 

PORTARIA N9 OI / 82 -CIA 

O Senhor Presidente da Comissão de Inquirira Administra 
tivo designada peloDecreto (P) N9 1163, de !3 .07.82, do Exm9 
Governador do Território Federal do Amapâ, usando das atribu 
içÕcs que Lhe são conferidas 

RESOLVE : 

Designar ARLINDO NOREIRA DA SILVA para desempenhar as 
funçÕes de Secretãrio desta Comissã~ na forma do § 29 . Art 
219 do Estatuto dos Funcion~r ios PÚblicos Civil da União . 

Nacapã, 11 de agosto de 1982 

EVILÁSIO PEDRO DE LI~~ FERREIRA 
Pres idente da CIA 

PROCURADORIA GERAL 

TERHO ADITIVO 

SEGUNDO (29) TERt!O ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÀ E A FlR}~ COBRA -
COMPUTADORES BRASILEIROS S.A. , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQU IPAHENTOS. 

Aos vinte e oi to (28) dias do mis de abril do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e dois (1982) , o GOVERNO DO TER 
RITORIO FEDERAL DO A}~PÁ, neste ato representado pe lo Exce
lentíssimo Senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS, doravante de 
nominado simplesmente GOVERNO e a firma COBRA - CUHPUTADORES 
E SISTE~~S BRASILEIROS S. A. , com sede na c idade do R i o de J a 
neiro, inscrita no CGC (NF ) sob o n9 42318949/0001-46 dora-: 
vante denominada simplesmente CONTRATADA e neste ato 'repr e
sentada pelos seus Procuradores JO SÊ HtLIO DO NASCH!ENTO bra 
sileiro, c~sado, portador da C.I. n9 093.633 , expedida ~eli 
SSP/DF e inscrito no CPF sob o n9 0 10 .460 . 7 11 - 49, r es ident e 
e domici liado na c idade de Brasilia - DF, consoante instru
mento de procuração l avrado ãs fls . 182 do Livro SI-34 do 
Cartório do 179 Ofíc io de Notas do Rio de Janeiro e ROSIRIS 
PIERATTI, brasileiro, divorc iado, portador da C. I n9 809 .1 64, 
expedida pe lo I . Pere ira Faus tino e inscrito no CPF sob o n9 
042 . 478. 507- 25, re s i dente e domiciliado na cidade de Brasí
lia - DF, consoante inst rumento de procuração lavrado às f l& 
56 do livro 34 do Cartório do 179 Oficio de Notas do Rio de 
Ja~eiro, resolvem ad i tar o refe rido CONTRATO, segundo as 
cl ausulas e condiçÕes seguint es : 

CLÁUSULA PRU!EIRA : Obj etiva o presente TERt!O ADITIVO a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
do~ equipamentos e l e trônico s para processamento de dados. 

CLÁUSULA SEGUNDA : A prestação dos serviços de manuten
çio prevent i va e corret iva dos equipamentos , bem como seus 
respectivos va lore s objeto des t e TER}!O ADITIVO, são os r e la
cionados na conf iguraçio cons t ante do anexo, que fica fazen
do parte integrante des t e i ns trumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA: Pe la execução dos serviços t écnicos ' 
de manutenção preventiva c corret~va dos equi pamentos objeto 
deste lnstrumento o GOVERNO pagara trimestra lmente , à CONTRA 
TADA, a importância ·mensal estipulada no anexo no mês de 
maio de 1982 e daí por diante , no inicio de ca~a tr imes t re 
c!vil , e _n a ~es~a propor ção em que variar o valor das Obriga 
çoes Rea~us ~ave 1 s do Tesouro Nacional, tomando- se por base i 
data do ultlmo Rea jus t e verificado. 

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva tem a vigê.nc ia a partir do mês de janeiro de 1982 . 
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CLÁUSULA QUINTA : Para custear as despesas , r efe ren te ao 
exe r cício de 1982, se r ão a l ocados recursos da Un i dade Orça
mentár ia do Fundo de Par t icipação dos Estados , Distri t o Fede 
ra l e Te r r i tórios , Programa 03090402 . 005 , Categoria Economi~ 
ca 3. 1. 3.2 .00, Out ros Serv i ços e Encargos , confo rme Nota de 
E~penho n9 1 .480 , emit i da em 30 de março de 1982 , no valor 
de Cr $: 1.500 . 000 , 00 ( hum milhão e quinhentos mi l cruzei
ros)~ Sendo que os . recu r sos destinados a cober tura dos va lo
res restantes do Cont rato serão empenhados posteriormente . 

CLÁUSULA SEXTA : Permanecem inalteradas as demais c l áusc 
las· e condiçÕe s pac t uadas no Cont ra to or a aditado . 

E, por estarem assim j ustos e con t ratados, ass1nam o 
presente instrumento em cinco (05) v1as de igual teo r e fo r 
ma , na presença de duas (02) t estemunhas . 

Macapá, 28 de abril de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ HÉLIO DO NASCIMENTO 
Cont ratada 

ROSIRI S PIERATTI 
CONTRATADA 

TESTEHUNHAS: Ilegíve i s 

PROCURADORIA GERAL 

CONFIGURAÇÃO COBRA PARA O AHAPÁ 

PREÇOS DE MANUTENÇÃO 
MODELO QT DISCRIÇÃO 

42221 0 1 MÓdulo de 10HB para disco 
magnét i co. 

49901 0 1 Disposit ivo de Segurança do 
Sistema. 

40020 01 Kit de Tr ans formação de C-
400 p/ C- 400 II . 

42501 01 Unidade de Leitura/ Grava
ção de fita magnética 
1600BPI /PE 45 IPS , format a
dor interface e cabo de si-

MENSAL 
Cr$ : 

30.296 , 52 

5. 049 , 42 

10 .098 ,84 

nal . 40 .395 , 36 

42555 01 Unidade Leitura/Gravação do 
cartucho Magnético. 8 . 415 , 70 

91,. 255' 84 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~~CAPÁ 

VARA CRIHINAL 

EDITAL 

ORTN 

18 

3 

6 

24 

5 

56 

· O Doutor DORIVAL BARBOZA , MH . Ju íz de Di r eito da Va r a 
Cr iminal des t a Prime ira Circunscr i ção Jud i ciária - Macap~ do 
Ter r i tór io Federal do Amapá, na forma da Le i, et c .. . 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edi t al virem, oc 
de no t ícia t i ve rem que , da lista dos duzentos e sessenta e 
o i to (268) j urados a l istados, os vin te e um (21) , abaixo re
r elacionados , foram sorteados para servi r em nas Sessões do 
Tribunal do J úri , a ter início no dia 27 de se tembro do cor
r ente ano , à 08 : 00 horas : 

01 - AÉCIO FLÀVIO DE OLIVEIRA MOTA ... ... .... ... . Contabilis ta 
02 - ANTONIO CARLOS SOEIRO COSTA . ... .... . .... . . . ... . Bancário 
03 - Af~PARINO JOSÉ VALENTE DOS SANTOS ... .. Biblioteconomista 
04 - AR}~DO CHERFEN DE SOUZA .... . . .... . .... ... ... . . Bancar1o 
OS- ANTONIO AUGUSTO VILHOTE CORR~A . .... ... . ..... Economiário 
06 - CARMEM LÚCIA DE ALMEIDA MEDEIROS . . ... Assistente Social 
07 - DARNEI NERY QUINTAS .. .... .. . .. .... ... .... .... Economis t a 
08 - DOMI NGAS DA SILVA LIHA ... ... . ... . . . ... . . ....... Bancár ia 
09- EDVALDO CO~LHO PANTOJA ..... . . .... ... Engenhei r o Agrônomo 
10 - EDVALDO DE AZEVEDO SOUZA ..... . . ... ... .. Técnico Agrícola 

1 11 - LUIZ OTÁVIO PEREIRA DO CARMO .. . . ... .. .... . .. . Economi sta 

12- LUIZ DE SOUZA SOARES ..... . . .. . . ............ . . . . Bancário 
13 - LAURIZA DE FÁTIHA HONT ' ALVERNE J . ANDRADE .. .. BioquÍmi ca 
14 - LAÉRCIO ~~RQUES PANTOJA . ..... . .. Aux . Téc . Contabilidade 
15 - ~~NOEL GO~IES DE SARGE ........ . .... . . .. . .. ... . Engenheiro 
16 - ~~RIA NEIVA PREZOUTTO BIASON GO~ffiS .... ....... . . Bancária 
17- ~~RINETE ARAÚJO DIAS ... ...... . .. .. . .. .. .. . . . .. PsicÓloga 
18 - PEDRO CARLOS DE SOUZA CAMPOS .... . . ..... Engenheiro Civil 
19 - RAIMUNDO PAULO BARBOSA LEITE ... .. . . . Engenheiro Agrônomo 
20- RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR . ... . . .... . . Engenheiro Civil 
21 - ZACARIAS NEVES MOURA DA SILVA . . ..... . . .. .... . Bioqu ímica 

Todos res i den t es nesta Circunscrição e Território . 

NOTIFICA pois, a todos os Jurados supramencionados para 
compar ecerem a sala dest inada às r euniões do Tribunal do JÚ
ri desta Circunscrição , no préd i o onde funciona a Justiça E
le it ora l , s i to à av . Procópio RÕla , n9 277, nesta cidade, no 
dia e hora designados , e nos subsequentes , enquanto du r arem 
as sessoes, sob pena de multa , na. fDrma da lei , se intimados 
nao comparecerem . 

Para conhec i mento de todos , expede- se o presente Edita~ 
que será af i xado no lugar de costume e publicado no Diário O 
fic i al deste Território. Dado e passado nesta cidade de ~1acã 
pa , aos desesseis ( 16) di as do mês de agosto de mil novencen 
tos e oitenta e dois (1982) . Eu, ~~NOEL JANUÁRIO DA SILV~ Di 
reter de Secretaria da Vara Criminal o datilografei e subscr~ 
vo . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di reito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRI OS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUIZ JlE .DIREITO DA cm~RCA DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 15 DI AS, NA FOR}~ ABAI XO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, }lli . Juiz de Direito da Vara 
Cr i mi nal da 1~ Circunscr ição Judiciária de Macapá, na forma da 
Lei , etc .. . 
I 

FAZ SABER a todos o que o presente EDITAL com o prazo de 15 
dias virem, ou de l e tiverem conhecimento , que neste juízo coE_ 
r e seus trânsmi t es um processo em que é acusado ALVARO DE PIN 
TO COSTA, bras ile i ro, casado , braçal, t rabalha no Posto IndT 
gena de Atração Amapary (FUNAI), r eside- em Porto · Grande , c~ 
mo incurso no art. 121 , § 29 , II; III e IV, 129 , § 19. I. Il 
e III, 322 todos do CÓdigo Penal e art . 69 § 39 da Lei 4898 , 
por vi olação ao dis posto nos a r t9s . 39 l etra " i" e art . 49 , 
letra "b" da Lei 4898, de 9. 12.65, c/c art. 25 do Código Pe
nal , 

E como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado 
não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possível Cl

tá- l o pessoalmente , cita-o pelo pr esente a comparecer neste 
Ju í zo , no Edifício do Forum desta Comarca , sito à Avenida A
mazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . coriolano Jucá, nesta 
cidade, no dia 09 .09 .82 , as 08 : 00 horas , a fim de ser inter
rogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
t ermos do proce sso, a que deverá comparecer sob pena de reve 
l i a . Para conhec i mento de t odos é passado o presente Ed i tal 
cuja 2f via ficar á afixada t no lugar de ~ostume . Dado ~ pas
sado nesta cidade, aos Dez dias do mês de agosto de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu , MANOEL JANUÁRIO DA SIL
VA , Di re t or de Secretaria da Vara Criminal . 

DORIVAL BARBOZA 
J uiz de Dir ei t o 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 
TERRITÚRIO FEDERAL DO M~PÁ 

1f CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRI A HACAPÁ 
EDITAL DE INTU~ÇÃO COH O PRAZO DE 20 DIAS NA FOR}~ A -

BAIXO: 
O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HM. Juiz de Direito da 

Criminal da 1 ~ Cri cunscrição Judiciária de Macapá , na 
da Lei , e t c . .. 

Vara 
forma 

FAZ SABER a todos que o presente Edita l , com o prazo de 
20 dias virem ou dele notícia t i verem , que neste juízo corre 
seus trânsmi t es num processo em que é acusado I SAAC TO~~Z DE 

"BRITO, brasileiro , casado ; fi lho de ANTONIO SARAIVA DA COSTA 
e MARIA ANTONIA TOMAZ DE BRITO, residente e domi cil iado nes~ 
ta cidade , à Av. Dos Tamóios , n9 573 bair ro do Beiral , como 
i ncur so nas sançoes do art igo 129 § 19, ítem I c/c artigo 44 
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! l i, ";~" ,. "h", Lodos do Cód ig<> Pen:tl, o qnal foi condenado" 
!"'na dl' duis (2) anos dL· rl'c lusào L' ainda a pagar as custas 
j11diciais nu prazo de Sl'ssenta (60) d ias . 

E , como tenkl o Ofl c i:1l de .JIIslÍ<;ct deste j11tZO ce rtifi 
cadu n~1o o haver encontraJo nes LJ. C i rc,l!1scrição> não SL'ndo 
possívl'l intim:í-lo pc·sso:llnK'nl e intima-o pel o presente :1 com
parece r neste ju í zo , no Edificio do Forum de :lacapá, sito 3 
Av . Ama zonas , n9 26, no dia 16. de s et emb ro do corrente a no , 
~s 08 : 00 horas, a fim de assistir~ audi~ncia Admonitória a 
que deverá compa recer, sob a pena de lhe ser r evogado o "SUR 
SIS" ora concedido . 

Para conhecimento de todos ,expede-se o presente Edita~ 
nus termos do artigo 705 do Código de Processo Penal, cuja 2{1 
via ser;] afixada no lugar de cos t ume . Dado e passado nesta c i 
dade , aos nove dias do m~s de agosto de mil novecentos e oi= 
Lenta e dois . Eu, Manoel Januário da Silva, Diretor de Secrc 
ta r ia da Va ra Criminal . 

DOR IVAL llARBOZA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIIIUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CARTÚRIO ELEITORAL - 2~ . ZONA DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

ED ITAL N<? 003/82 

O Doutor Oswaldo de Sousa c Silva, .Juiz Eleitoral da Se 
gunda Zona de Macapi- T. F. A., no uso de suas atribuiç~es 
e t c . .. 

faz s aber a todos os que o presente Edital vi rem ou de
le conhecimento t i verem que pelo Sr. Presidente do Dirc tririo 
~lunicipal do Pa r tido Democriti co Socia l-PDS, do ~lunic ípio de 
Mazagio , fo i requeri do o r egistro dos cand idatos abaixo , ~ s 
ele iç~es de 15 de novembro do corrente ano, para Ve readores , 
à Câmara 1-lunic ipal de Nazagiío: 

CANDIDATOS A VEREADORES 

OI - ADAUTO SOllR LNHO DOS SANTOS (ADAUTO SO
BRINHO OU ADAUTO) 

02 - I RENE !li\ Sl LVA HONTEIRO (I RENE HONTElRO 
OU lRENE) 

03 - JOSÊ LEONÍCIO DO i\l'IARAL (JOSÉ LEONfCJO 
OU LEONÍClO) 

04 - m GUEL PAIXÃO DE LUlA RODRIGUES ( Hl GUEL 
PAIXÃO OU NIGUEL) 

05 - SABINO RAJ>IOS DA GANA ( SABINO GAJo!A OU 
SAB INO) 

06 - JOSÊ DE BRITO ~IANSO FLEXA ( J . H. FLEXA 
OU FLEXA) 

07 - .JOÃO QUElROGA DE SOUZA ( JOAO QUElROGA 
OU QUEIROGA) 

08 - .JOSÉ ODAIR DA FONSECA BENJAHIN, ( JOSÉ 
ODAI R OU ODAIR) 

09 - LUIZ ALBERTO BARBOSA VINHAS ( LU I Z VT
NIIAS OU VINHAS) 

I O - ALCIDES GO~IES DOS REIS ( ALCIDES REIS 
OU ALCIDES) 

I I - TIAGO HUGO DA FONSECA ( Tti\GO HUGO OU 
HUGO) 

12 - JOSÉ WILSON !'ANTOJA 
\HLSON) 

I 3 - Mil LAR ARTUR BRENHA 
Mil LAR) 

JOSI~ IHLSON ou 

AHILAR BRENHA OU 

14 - MARIA PIEDADE DE ABREU ( MARIA PIEDADE 
OU PIEDADE) 

15 - SI~IÃO DOS SANTOS BAIA ( SU!ÃO BAl A OU 
ST.HÃO) 

N<? TÍTULO 
ELETTORJ\L 

777 

I . 038 

82 1 

12 .822 

310 

273 

5 . 96 1 

5 . 309 

22 .004 

1 ' 379 

465 

I·. 049 

I . 042 

3 11. 

301 

Faz s aber, a inda , que de aco rdo com o art. 59 da Le i 
Compl ementar n9 5 , de 29 .04 .1 970 cabe r á a qua lquer canclida t~ 
a partidos pol íti cos ou ao N inis t ~rio P~blico , no prazo de 
c inco (5 ) d ias , conL ados da publi caç5o do pedido de registro 
de candidaLO, i mpu gn~ - l o em pe tiçio f undamentada . 

E pa r a que chegue ao conhec i mento dos interessados e 
ni nguêm a l egue ignorânc i a , mandou cs pecl ir o presente Edi ta l, 
que s er~ nfi xado ao quadro prÓprio , no Edifíc i o da Justiça E 
l eitoral, publicado no Diirio Of i c ial c d ivul gado pe l a Rádi~ 
Equa tori al, Rá dio Nac iona l de Hacapi e TV Amapi Canal 6. Da
do e passado nes ta c idade de Hacapá , aos dezesse i s d ias do 
mis de agosto do ano de mil novecentos c oi t enta e dois 

('1982) , Eu , LEANDRO ~!ARQUES ALBERTO, Esc rivão Eleitoral, da
tilografei e subsc r cví . 

OSHALDO DE SOUSA E-Sll.VA 
Juiz Eleitoral -

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEI TORAL DO PARJi 

CARTÚR I O ELE I 'J'ORAL-2'! ZON/\-~1/\C/\ PÁ 

EDITAL DE PEDIDO DE REG ISTRO DE CANDI DATOS 

EDITAL N9 002/82 

. 
0 Doutor OSWALDO DE SOUSA E SILVA, .Juiz Eleitoral da Se-

gunda Zona de Macapá - T. F.A., no uso de sua atribuiç~s,etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou de
le conhecimento tiverem que pe lo Sr . Presiden t e do Diretório 
Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PHDU, du Município de ~lacapá , foi requerido o registro dos 
candidatos abaixo, ~s e l e iç6es de 15 de novembro do corrente 
ano, para vereado res ã Cimara Municipal de Maca pá : 

CANDIDATOS A VEREADORES N9 TITULO 
ELEITORAL 

01 - IZ1DIO LALOR llANDETRA (ou lzÍdio Bandeira 
ou Lzidio) 

02 - JOAO \1TLSON SANTOS CARVALHO (ou Hilson Car
valho) 

03- RENATO FELGUEI RJ\S Vli\NNA (ou Renato -Vianna) 
04 - ESPEDITO Ll NS RÉC l S (ou Espedito Lins ou 

Espedito) 
)5 - R/\HIUNDO UBIRATAN PI CANÇO E SlLVA (ou Uh i ra 

tan Silva ou Ubiratan) 
06 - J OS!:- HAIUA DE ALENCAR (ou Alencar) 
07 - Ri\1~1UNDO NERY DA COSTA (ou Ra imundo Nery) 
08 - JORGE HAGNER COSTA CONES (ou Hagne r Gomes 

ou 11a gner) 
09 - FEL! X RMIALHO (ou fel ix) 
10 - EURY SALLES FARIAS (ou Eury Farias) 
11 1·1!\NOEL RONi\.0 DE r!EDEIROS (ou Nanoe l Romão 

ou Necle iros ) 
12 - BENEDITO DA COSTA UCIIÔA (ou Benedito Uchôa) 
13 - JOSÉ ALCINDO FURTADO ABDON (ou José Abdon ou 

Abdon) 
14 - ADONI AS DE FRElTAS TRAJANO DE SOUZA (ou Ado 

nias Trajano ou Ad onias) 
15 - i\UREO NEY DE ALNElDA FARI AS (ou Áureo Ney F~. 

ria s ou Aureo Ney) 
16 - JERÔN LNO ACÁClO DA SILVA (ou Je r~nimo Sil va 

ou Jer6nimo) 
17 - JUVENIL FERREIRA DOS SANTOS (ou Juvenil Santos 

ou Juveni 1) 
18 ~ ANTONIO SILVESTRE CORDEIRO GOHES (Antonio Co r 

deiro Comes ou Antonio Si lves tre) 
19 - JURJ\NDIL DOS SANTOS JUAREZ (ou Ju randil Juarez) 
20 - CARLOS ALBERTO RI BEIRO C:ANTUSS (ou Carlos Gan

tuss ou Gantuss) 
21 - FRANCI SCO DE ASSIS TOLOSA (ou Fransc i sco Tolo-

sa ou Tolosa) · 
22 - Akl·fl NDO ROCHA CORR!lA DE NIRANDA (ou Armi ndo Ni 

r anda) 
23 - UBERALDO FIGUEI REDO RODRIGUES (ou Ube raldo Fi

gue i redo ou Figueiredo) 
24 - ORIVAN DOS SANTOS DE CASTRO SUSSUARANA (ou Ori 

van Sussuarana ou Sussuarana) 
25 - RÔ~1ULO ANTÔNIO ~IENDES SHIÔES (ou R~mulo Sim~es 

ou RÔmulo) 

1 .833 

1. 702 
238 

12.589 

36 . 34 3 
!3 . 531, 
5 .813 

!9 .852 
8 .395 

22 . 113 

61 . 305 
2.833 

53 .848 

5 . 223 

2. 728 

2. 588 

48 . 425 
13.889 

16.39 3 

3 .400 

57 .913 

4 .908 

2 . 801, 

46 .281 
Os candidatos renunc iantes ANTON IO \HLSON PEREIRA e AN

TÔNIO CAVALCANTE MACJ.EL, que constam da ata de concessão, se
rã,n substi tuídos , futuramente na forma da l e i. 

Faz saber ainda que de acordo com o art . 59 da l ei com
?l ementar n9 5 , de 29.04 . 1970 caberã a qua lquer candidato, a 
:lartidos p'olit i cos ou ao Hin i s t ér i o p~blico, no prazo de c 1n 
co di as , conta dos da publica ção do pedido de reg i s tro de can 
didatos , impugni - lo em pe tição fundamentada. 

E para que chegue ao conhec imento dos inter essados e n1n 
gu~m a l egue ignor ânc ia, mandou expedi r o presente Edita l que 
se rá a fixado no quadro própr io, no edi f í c i o da Ju s tiça ELe i 
to ra l, publicado no Diá rio Oficih l e di~u l gado pela R~dio E
qua to ria l de Macapã, Rádio Nac ional de Macapi c TV Amapã ca
nal 6 . Dado e passado nesta c i dade de r'lacapi , aos descsse t e 
dias elo mes de agos to do ano de mi l novecentos e o i t e nta e 
do i s . Eu LEANDRO ~1!\RQUES ALB ERTO, Esc rivão Ele itora l , dat ilo 
grafe i e subscreví. 

OSHALDO DE SOUZ-A E SILVA 
J uiz ELeitoral 
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25 de agosto· Dia do Soldado. 

O Exército brasileiro reflete a alma da nacionalidade e as 
aspirações tnais 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 gelo 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 

viriam 
a inspirar 

a Revolu
ção de março 

de 1964. Hoje, co
mo ontem, o soldado bra

sileiro reafirma o seu perma
nente compromisso de inteira 

dedicação à Pátria. 
Confie no seu Exército. 

Exército, Presença Nacional 
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