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MINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 1538 de 29 de outubro de 1982 

O Governador do Território Fede r al do Amapâ , usando das 
atribui ções que lhe são conferidas pelo artigo 18 , í t em II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 7/20602/82- GABI, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a DAMIÃO JUCÁ DE LI~~. ocupante do 
ca r go de Agente Operacional de Te l ecomun icações e Ele tricida 
de , Código ~[-808 . B, Classe "B", Referência 15 , (Cadastro n9 
002 10), do Quadro Permanente do Governo deste Território, lo 
tado na Secretar ia de Segurança PÜblica- SEGUP, seis (06) me~ 
ses de Licença Espec i al, contados no per íodo de 19 de novem
bro de 1982 à 30 de abr il de 1983, nos termos do artigo 116, 
da Le i n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo 
Decreto número 38.204, de 03 de novembro de 1955, em virtude 
do referido servidor have r completado um (01) decênio de efe 
t ive exercício, compreendido no período de 02 de outubro de 
1952 ·a 02 de outubro de 1963. 

Art. 29 - Revogam- se as dispos i ções em contrário. 

Palácio do Setentri ão , em Macapá, 29 de outubro de 1982 , 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1539 de 29 de outubro de 1982 

O Governador·do Território Federal do Amapá, us ando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , Ítem I I , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Nomear as pessoas aba ixo r e lacionadas , pa ra 
comporem a Associação Casa do Ar tesão- ACART/AP, na qualidade 
de pres idente, membros do conselho, s uplentes e gerente da 
Associação , a contar de 20 de janeiro do corrente ano. 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secre·tário de Agr icul tu.ra 
Dr . GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretár io de Segurança PÚbli ca 
D~. JOSÉ DE ARIHATIIÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretári o de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Presidente: ~1aria da Glóri3 Ol i ve i ra Amorim 
Suplente Reg ina Coeli da Si l va Valiente 
Conselho Administrar ivo : Pres i d i do pela Secreta r ia de 

Promoção Soc ial . 
~!ENBROS: 

Regina Coeli da Si l va Valiente - SEPS -
Suple nte : Mar i nete Araú j o Di as 

José Fernando de Hede iros - SEEC/DAC -
Suplente : João Gouveia de Paula - SOSP -

Haria de Lourdes Barreto Lamarão - ASTER/AP -
Suplente : João Batista do Amaral - ASTER/AP -

Zil dequias Alves de Araüjo - L B A -
Supl ente : Cesar Bernardo de Souza - L B A -

Edi.te Rai:nunda Ribeiro de Sá - P H M -

Eulál ia d '··o. to de 01 i veir., l·; ·•, : - NOBRAL -
Suplente : Mario i'.:: drigue s " . ,; '''a - HOBRAL -

1-la ldir Ribeiro da Fonseca - i'.2 , ru.r<ntante dos Artesãos 
Suplente: Durvalina Pereira Barbosa - Artesã -

Alípio Oliveira Santos - INCRA -
Suplente : Aguinaldo Sérgio Mendes dos Sant os - INCRA -

GERENTE : 

Marcelino Moraes da Rocha 

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

Palácio do Setentrião, em Ma capá , 29 de outubro de 1982, 
939 da República e 409 da Criação da Território Federal d~ 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1540 de 9 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pe l o artigo 18 , Ít em II , 
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do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/02279/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
Ítem II e 178, ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei ~9 6.481, de 05 
de dezembro de 1977, a ANTONIO HONORATO BARROS, matricula n9 
2.079.652, no cargo de Artífice d~ Mecãnica, Código ART-1004 
Classe "Artífice Especializado", Referência NM-13, do Quadro 
.de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território 
devendo perceber proventos correspondente a referência NM-14 
da Classe "Contramestre", de conformidade com o artigo 184 , 
Ítem I, da citada Lei n9 171 1/52, observado o § 29 do arti
go 102, da Constituição Federal. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 9 de novembrà de ··1982, 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1541 de 09 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiÇões que lhe são conferidas pelo ·artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de f969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/02175/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Ítem II e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481, de 05 
de dezembro de 1977, a JOSJ!:·PEREIRA DE SOUZA; matricula n9 
2.258.540, no cargo de Artífice de Carpintaria e Marcenaria, 
CÓdigo ART-1 004, Classe "Contramestre", Referência NM-17; do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Ter
ritório, devendo perceber proventos correspondente a referên 
cia NM-23, da Classe "Mestre", de conformidade com o artigo, 
184, Ítem I, da citada Lei n9 1711/52, observado o § 29 do 
artigo 102, da Constituição Federal. 

Palácio do Setentrião, ém Macapá,09 de novembro de 1984 
939 da RepÚblica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

O Governador do Território Federal do Amapá, assinou 
seguinte apostila: 

No Decreto (P) n9 1049, de 07.06.82, publicado no D.O. 
do Território, de 18.06.82, que nomeou ELIONAE CARNEIRO, pa-

,-----------DIARIO 

' ra exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Classi 
ficação e Retribuição de Cargos e Empregos . 

APOSTILA 

O cargo em comissão de Chefe da Divisão de Cl ass ifica
ção e Retribuição de Cargos e Empregos, Código DAS- 101.1, da 
Secretaria de Administração, a que se refere o presente ato 
de nomeação, passou a corresponder a função de confiança de 
Chefe da Divisão de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, Código LT-DAS-1 0 1.1, da Secretaria de Administra
ção, constante da Tabela Permanente deste Território, de que 
trata o Decreto n9 86 . 802, de 29.12.81, publicado no D. O.U, 
de 30.12.81, em virtude da ocorrência de aposentadoria esta
tutária, concedida pel o Decreto (P) n9 1512, de 25. 10 .82, pu 
blicado no D.O. do Território 01.11.82, publicado no D. O. do 
Território 01.11.82, data em que o servidor passou à condi
çao de optante pelo F.G.T.S, em face da respec tiva permanên
cia na função. 

Palácio do Se t ent rião, em Macapá, 04 de novemb ro 
1982, 939 da República e 409 da Cr iação do Território 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 067/82 - PROG. 

de 
Fede-

TERMO DE CON~NIO QUE CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
il!:DERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE, COM 
INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO , 
PARA TRANSFE~NCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO DE 
DADOS SÓCIO-ECONÕMICOS, DO MUNICÍPIO. 

Aos 15 dias do mês de outubro de hum mil novecentos e 
oitenta e dois (1982), de um lado o Governo do Território Fe 
deral do Amapá, daqui em diante denominado simplesmente GO
VERNO, representado pelo Excelentissimo Senhor Governador AN 
NIBAL BARCELLOS e de outro a Prefeitura Hunicipal de Ca l çoe= 
ne,representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
ARACY MONTEIRO COSTA, doravante denominada de PMC, com a interve
niência da Secretaria de Planejamento e Coordenação, dor avante 
ienominada simplesmente de SEPLAN, representada pelo seu ti
tular, Dr. ANT~RO DUARTE DIAS PIRES LOPES, resolvem de comum 
acordo firmar o presente Convênio , constante das Cláusulas e 
condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fundamento Legal: O presente Convê
nio foi elaborado com fulcro no Ítem XVII do Art.18, do De
creto-L~i n9 4 11, de 08 de j aneiro de, 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Objetivo: O obje tivo do presente Con 
vênia visa o levantamento de dados sócio-econômico do municT 
pio de Calçoene, a f im de apoiar o Sistema de Planejamento 
do Governo do Território Federal do Amapá, conforme Plano de 
Aplicilcão que fic·a fazendo parte i ntegrante deste I ns trumen
to. 

OFICIAL-----------
,..----------------DBPARTAMENTO DÉ lMI'RENSA OFICIAL----------------, 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AllitLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 
O Diário Oficial do T.F. do·Amapá poderá 
ser encontrado para· leitura ·nas Representa
ções do Governo do Ama~á em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12 :00 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 hbras. 

PREÇOS - PUB~IcAÇOES 
* Publicações - centimentros de. 

coluna ....... .'................ Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ••••...........•••••••• 
"I< Outras Cidade ............. .. . . 
* As assinat~ras sao semestrais 

30 de jl:'nho a 3·1 de dezembro. 

Preço do Exemplar ......•.••.... 
Número a trasado •• ........•••. •• 
NÚmero atrasado em outras 
cidades •. •••••• •••• ••• ..•....•. 

RECLAMAÇ0ES 

Cr$ 3.550,00 
Cr$ 6.075,00 
e vencíveis 

.Cr$ 30,00 
Cr$ 60,00 

Cr$ 80,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do De,partamento de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá, até 8 dias apos a publ icação. 

DEPARlf<MENTO DE IMPRENSA OFICIALlr Rua CAndldo Mendee H.lac~ Terrttórlo Federal do Amaph· Telefones 621,.4040 * .Ramais 176 - 177 - 178 
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CLÁUSULA TERCEIRA- ObrigaçÕes: 

I - DO GOVERNO, através da SEPLAN : 

a) Destinar recursos para atender a execuçao do presen
te Convênio no valor de Cr$ - 120.000,00 (cento e vinte mil 
cruzeiros); e 

b) Fiscalizar e acompanhar a execuçao do presente Con -
vênio através da Secretar ia de Planejamento e Coordenação . 

li - DA PMC: 

a) Empregar os recursos transferidos pelo Governo 
acordo com o objetivo cons tante na Cláusula Segunda; 

de 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessar1os para 
que o GOVERNO possa acompanhar a execução do Presente Convê
nlo; 

c) Cumprir com os prazos definidos nas instruções e for 
mul ários , em anexo, e que sao partes integrantes d6 presenti 
Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - As instruções e formulários menciona
dos na l etra "c" do Ítem II, da Cláusula anterior, poderão 
sofrer alterações por determinação da SEPLAN, bem como de ou 
tro instrumentos que se fizerem necessá.rios á i mplementação d~ 
ob j etivo inscríto na Cláus ula Segunda. 

CLÁUSULA QUINTA - Dotação : A despesa decorrente da assi 
natura des t e Convênio , no valor de Cr$ - 120.000,00 (cento e 
vinte mil cruzeiros , correrá à conta da Atividade 03090402 . 
005 - Coordenação do Planejamento - El emento de Despesa : 
3. 1. 3. 2.00 - Outros Serviços e Encargos, Fonte de Recursos : 
Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Terri
tórios , conforme Nota de Empenho n9 5799, emitirlà em 
14 . 09 .1 982 . 

CLÁUSULA SEXTA - Liberação de Recursos: Os recursos des 
tinados à execução do presente Convênio s er ão liberados di 
uma (01) só vez após a publicação deste Termo no Diário Ofi
cial do Território . 

CLÁUSULA Sf:THIA - De pós i to e Movimentação de Recursos : 
Enquanto não f orem aplicados aos fins que se dest inam, os r e 
cursos que a PHC receber , por fo r ça deste Convênio, serão de 
positados em conta bancária especial , cuja mov imentação deve 
r ã ser fe ita $Omente através de Cheques Nominativos. 

CLÁUSULA OITAVA - Prestação de Contas : A PMC 
pres tar contas da aplica ção dos recursos recebidos à 
ria de Finanças , no máximo t rinta (30) dias após o 
da vigênc i a do presente Convênio, inclusive, fazendo 
o ext rato da conta bancária . 

deverá 
Secreta 
término 
juntar 

CLÁUSULA NONA - Da Vigênc ia: O presente Convênio terá 
a vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publ i 
cação no Diário Oficial do Territór io . 

CLÁUSULA DÉCIMA- AlteraçÕes : O presente Convênio pode
rá ser a lte rado a t ravés de aditamento, para fiel cumprimento 
das obr i gações deste Termo . 

CLÁUSULA DÉCHIA PRH!EIRA - Rescisão : A inobservância de 
quaisquer Cláusula, condição ou obrigação do presente Convê
nio, bem como por motivo de conveniência ou por acordo ent re 
as partes convenentes, provocará s ua imediat a r escisão , inde 
pendente de ação, notificação ou interpelação judicial. -

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Foro : Para dirimir q4a isquer 
dúvidas s urgidas em consequência do não cumprimento de qual 
quer Cláusula deste Termo, de comum acordo as par tes interes 
sadas elegem o Foro da Comarca de Macapá , com excíu~ão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, para firmeza e validade do que f i cou es tipulado, la 
vrou-se o present e Termo que , depois de lido e achado confor 
me , va i assinado pelas par t es convenentes , em cinco (05)vias 
de igual teor e forma , para o mesmo fim, na presença de duas 
(02) t es temunhas aba ixo nomeadas . 

Macapá-Ap, 15 de outubro de 1982 . 

ANN1BAL BARCELLOS 
Governador 

ARACY MONTEIRO COSTA 
Prefeito Municipal 

ANTÉRO DUARTE DIAS PIRES LOPES 
Secretário 
TE ti TEMUNHAS: 
Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

A P R O V 0 : 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Ap licação do Convênio n9 067 / 82- PROG , fi rmado 
entre o Gover no do Terri t ór io Federal do Amapá e a Prefeitu
ra Munic ipal de Calçoene, no valor de Cr$ - 120 . 000 , 00 (cen
to e vinte mil c ruzeiros) destinados ao levantamento de da -
dos sóc io-econômico do município. 

V A L O R E S 
ELE~!ENTO 

DE DESPESA D ISCRU!INAÇÃO 
PARCIAL I T o T A L 

3 .0 . 0. 0 DESPESAS CORRENTES 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros 

3. 1. 3. 2 Outros Serviços e En-
cargos 120 . 000,00 120 .000 ,00 

TOTAL GERAL .... ... . .. ....... . 120. 000 ,00 

Impor t a o presente Plano de Ap licação na importânc ia de 
Cr$ - 120 .000 ,00 (cento e vinte mil cruzeiros), 

Hacapá- Ap, 15 de outubro de 1982 . 

ARACY HONTEIRO COSTA 
Pref e i to Hunicipa l 

INTRUÇ0ES PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS E INFO~!AÇ0ES 

A fim de atender os objeüvos do Convênio firmado entre 
o GTFA e a Prefeitura Municipal de Calçoene, devem ser obser 
vadas as seguintes i nstruções : 

01 - A Prefeitura respons abilizar- se- á pela coleta dos 
dados, segundo as necess idades do Sub-Sistema de Informação 
do Amapá . 

02 - Os dados e out r as informaçÕes serao col etadas con
forme o cronograma abaixo . 

V A R I Á V E I S . I O D I C I D A D E 

Nascimentos registrados Trimestra l 

Casamentos regis t rados Trimestral 

Óbitos r egi strados Tr imes tral 

óbito·s fetais registrados Trimestral 

Balanço da Prefeitura Anual 

03 - O Departamento de Des envo lv imen-to Municipal - DDN 
fará o reco l hi mento dessas informações junto a cada Prefe itu 
ra e as entregará ao Departamento de I nformática . 

04 - O recolhimento dos dados serão feitos paralelamen
te ao programa de viagens do DDM. 

05 - A medida em que surgi r a necessidade de levantamen 
to de novos dados e i nformaçÕes , os mesmos serão solicitados 
pe lo Departamento de Informática a t ravés do DDM. 



Macapá, 12-11~82 

NC? DE OR- DATA DO RE_. DÀTA DO 
DEM DO L~ GISTRO NASCIMENTO SEXO 

vRo Do ~s ANO ~s Ailo M F 
CA.RTORIO 

N'i' DE ORDEM Mts DO 
NO LIVRO DO 
CAR~ORIO REGISTRO 

LOCAL DO NASCIMENTO 
(Dmicílio, Hospital 
outro) 

ONDE OCORREU O 

DIÁRIO OFICIAL 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PLANEJAHENTO E COORDENAÇÃO 

SISTEHA DE PLANEJAHENTO DO ANAPÁ 
DEPARTAHENTO DE INFORHÁTICA 

DIVISÃO DE ESTATÍSTICA 

R E G I S T R O C I V I L 

Pág. 4 

NASCIHENTOS (NASCIDOS VIVOS) REGI STRADOS NO ..... . .. TRIHESTRE DE 198 

LOCALIDADES EM QUE FICA SITUADO O CARTÚRIO 
(C IDALE , VILA, POVOADO) 

REHETIDOS EH I I 198 

~ GEMEO 

SIM NÃO 

---- -

LOCAL DO. NAS CIHENTO LUGAR DO NASC IHENTO 
(Domicílio, Hospital, (Município, Vila, 
Outros) Povoado, etc .. . ) 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PLNlEJAHENTO E COORDENAÇÃO 

SISTEHA DE PLANEJAMENTO DO AHAPÁ 
DEPARTAMENTO DE INFORHÁTICA 

DIVISÃO DE ESTAT1STIÚ 

R E G I S T R O C I V I L 

NATURALIDADE 

DO PAI DA HÃE 

ÚBITOS FETAIS REGISTRADOS NO ......... ... TRI~ffiSTRE DE 198 ____________ _ 

LOCALIDADE SEH QUE FICA SI TUADO O, CART0RIO.-=.,...,...-,.----:,..,..,..---;:;-----;--;-----
(Cidade , Vila , Povoado) 

RE~ffiTIDOS EH __ / ___ _ / 198 _ _ _ 

LUGAR DO NASCIMENTO É GEMEO SEXO N A.T U R A L IDADE 
(Cidade , Vila, Povo~ 1-----r---+--r--+------------,----------------

do) SIM NÃO M F DO PAI DA HÃE 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

SISTEHA DE PLANEJAMENTO DO AHAPÁ 
DEPARTAMENTO DE I NFORHÁTICA 

DIVISÃO DE ESTATÍSTICA 

R E G I S T R O C I V I L 

0BITOS REGISTRADOS NO . ... . .... . ... TRIMESTRE DE 198. ________________ __ 

LOCALIDADE EH QUE FICA SITUADO O CARTÚRIO·-;-;:.-;--;-----:,.,.,-:;--~------;--;-----
(Cidade, Vila , Povoado) 

REHETIDO EM _ _ / _ _ / 198 _ _ 
MÊS 

N9 DE ORDEH 
DO LIVRO DO 
CARTÚRIO 

DATA DO 
0BITO 0BITO(Domicí- S E X O IDADE 

E S TA DO C I V I L ; NACIONA NATURA CAUDA DA 

M~S ANO lio, Hospital, 1 ----M~r-~F~ 
Outros) 

SOLT. CASADO VIUVO OUTRO LIDADE LIDADE MORTE 
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GOVERNO DO TERRITÚRI O FEDERAL DO A}~PÁ 
SECRETARIA DE PLANEJA}lliNTO E COORDENAÇÃO 

SISTH~ DE PLANEJA}lliN.TO DO A}~P!i 
DEPARTA}!ENTO DE INFORMÁTICA 

DIVISÃO DE ESTAT1STICA 

R E G I S T R O C I V I L 

CASA}lliNTO REGISTRADOS NO .... . ....... . .. ... TRIHESTRE DE 198 ____ _ 

LOCALIDADE EH QUE FICA SI TUADO O CARTÚRIO 
7(~C~i~d-ad'e--,~V~l~.l~a-,~P~o-v_o_a~d-o') ____ ___ 

RE~lliTIDOS EH I I 198 

N9 DE ORDEH HÊS DO DATA DO ESTADO CIVIL 
NO LIVRO DO 

REGISTRO CASMENTO ANTERIOR 
CARTÚRIO 

HÊS ANO SOLTEI RO 

Ele 

El a 

Ele 

El a 

El e 

El a 

Ele 

El a 

El e 

El a 

El e 

El a 

Ele 

Ela 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVI ÇOS PÚBLICOS. 

EXT~\TO DE I NSTRU}lliNTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73 . 140/73) 

VIÚVO 

INSTRU}!ENTO:- Contrato de Empreitada Gl obal n9 098/82 -
SOSP . Processo n9 1/01992/82 . 

PARTES : - Governo do Territór io Federal do Amapá e a fir 
ma SANECI R LTDA - SANEA}lliNTO , ENGENHARIA CIVIL E RODOVI ÁRIA.· 

OBJETO:- Para execução de s erviços de construção de uma 
galer ia multicelular e bacia de di ssipação à montante do ca
nal do Igar apé das Pedrinhas e dragagem e serviços compl emen 
tares de r etificação do canal do r efer i do Igarapé, nesta ci= 
dade . 

VALOR:- Pela execução dos servi ços o Contratante pagará 
ã Contratada a importãncia de 170 . 343 .990 , 00 (cento e se ten
ta milhÕes , trezentos e quarenta e t r ês mil , novecentos e no 
venta cruzeiros). 

PRAZO : - O prazo de conc lusão concedido par a o total dos 
serviços é de 180 (cento e oi tenta) dias consecut i vos, conta 
dos a partir da primei ra ordem de serviço dado pelo Contra = 
cante . 

DOTAÇÃO:- Fica empenhado i nicia l mente a impor tância de 
Cr$ 41 . 500 . 000 , 00 sendo: Cr$-1. 400 .000,00 à conta do IUM , 
Cr$-1 4 .100 . 000,00 à conta dos ROYALTES- Projeto/Atividade : 
13764483 .1 44 e 6 .000 .000 ,00 à conta dos recursos do Fundo Es 
pecia l - Impl antação de Sistema Urbanos de Saneamento - Sub= 
Projeto: Erradicação de !ireas e Ater ro de Baixadas - El emen
to de Despesa : 411 0.00 - Obras e InstalaçÕes e Cr$2QOOOOO~OO 
à conta do Convênio 00 13/82 - DNOS e T.F. do Amapá , par a exe 
cução de serviços e obras de saneamento das áreas inundáveis 
da Cidade de Hacapá, conforme nota de Empenho n9s 63/82 - 01 
10.82, 905/82, 904/82, 1/82 e emi tidas em 23 .09 . 82 . 

FUNDA}lliNTO DO CONTRATO:- O Cont rato deco r re da autoriza 
ção do Exm9. Sr . Governador do Território Federal do Amapá:
exar adas às f l s . 108 do Processo nQ 01992/82 da Licitação r e 
l ativa a Tomada de Preços n9 30/82- CLOS , combinado com o 
item XVII do Artigo-Lei n9 4 11 de oito de janeiro de 1969 . 

Hacapá, 07 de outubro de 1982 . 

EZEQUIAS RI BEIRO DE ASS I S 
Chefe do DAA/SOSP . 

--- ---

DATA DO 
NACUlliNTO LUGAR DO NASCU!ENTO 

ll;s ANO 

J USTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ~~CAPÁ 

JU!ZO DE DIREITO DA VARA CRU!INAL DA COMARCA DE: ~~CAPÁ 

EDITAL DE INTU~ÇÃO DE SENTENÇA, CON O PRAZO 
DIAS , NA FOR}~ ABAIXO: 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Ju iz de Dire i to 
Criminal da 1~ Ci rcunscrição Judic iár ia de Hacapá, 
do T.F .A. na f orma da Lei, e t c ... 

DE . 60 

da Vara 
Capita l 

FAZ SABER a todos que o pr esente Edi t a l, com o prazo de 
60 di as v i rem, ou de l e tiver em conhec iment o , que no pr ocesso 
a que respondeu perante êste Juizo , em que é autora a Justi
ça Pub l ica , por infração dos a r ts . 19 e 28 das Lei das Con -
travençÕes Penais , foi o réu SI~!EÃO DA CONCEIÇÃO BAGUNDES , 
bras ileiro , casado, carpinteiro , res idente nesta cidade , con 
denado a pena de (03) três meses de prisão s impl es e ao paga 
mente das cus t as processuais , por sentença pr of erida em 10 
de se t embro de 1982 . 

E, como não tenhl s i do poss í ve l i ntimá-lo pessoal mente , 
pelo presente Edital o i ntima da mencionada decisão da 
qual poderá i nter por dent ro de; OS (c i nco) dias a contar do 
tér mino do prazo em questão o recurso cab íve l , sob pena de 
ver passada em j ulgado dita decisão. Outr ossim, faz saber 
que es t e Juizo t em sua sede no Edif í c i o do Forum de ~~capá , 
sito à Av: Amazonas n9 26 , a partir das 8:00 

Para constar , e par a conhecimento de t odos, é passado o 
presente Edital , cuja 2~ via ser á afixada em l ugar de costu
me . Dado e passado nesta cidade de Hacapá, aos quatro dias 
do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e 
dois. Eu, ~~OEL JANUÁRI O DA SILVA, Diretor de Secretaria , s~ 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Oireito 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 
TERRITÚRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

1 ~ CI RCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - NACAPÁ 

EDITAL DE INTINAÇÃO CON O PRAZO DE 60 DIAS , NA FOR}1A 
ABAI XO: 
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O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz ·de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de ~~capá, Capital do Território Federal 
do Amapá, na forma'da lei, etc .. . 

FAZ SABER a todos que o presente Edital, com o prazo de 
60 dias virem, ou dele notícia tiverem, qtté nest"e Juízo cor
re seus trânsmites num processo em que é acuStido: ANTONIO SA 
RAIVA DE ASSIS VASCONCELOS, brasileiro, casado, comerciário~ 
residente nesta c~dade de Macapá, como .incurso nas sanções 
do art. 155, § 19 e 49, ítens 19, 29 e 49 do CPB, o qual foi 
condinado à pena da dois (02) meses de detenção e ao pagamen 
to das custas processuais, por sentença proferida em 04 de 
agosto de 1 . 981 .. 

E, como tenha o Oficial de Justiça Certificado não o ha 
ver encontrado nesta Circunscrição, não,sendó possível inti:
má-lo pessoalm~nte úntima-o pelo presente a comparecer neste 
Juízo, no Edifício do Forum de Macapá, sito à Av. Amazonas , 
n9 26, nesta cidade, no dentro do prazo em questão, a partir 
das 08:00 horas, para tomar ciência da sentença, sob pena de 
lhe Set" revogado o "sursis" ora concedido . 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edita l 
nos termos do art. 705, do Código de Processo Penal, cuJa 2\1 
via será afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, aos 03 dias do mês de novembro do ano de 
hum mil n_ovecentos e oitenta e dois. Eu, MANOEL JANUÁRIO DA 
SILVA, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, ~ubscrevL . 

DORIVAL llARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTI ÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - t~CAPÁ 

ED ITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM O PRAZO DE NOVENTA 
DIAS NA FORt~ ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Ju iz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária - Macapá, Capital do 
T.F.A. na forma da l ei , etc ... 

FAZ SABER, a topos que o presente Edital virem, ou dele 
notícia tiverem, que por êste Juízo e Cartório do Escrivão , 
que este subscreve, tem andamento· o Processo n9 5. 655, movi
do pela Jus tiça PÚblica contra LUIZ HERALDO FERREIRA DARMASO 
brasileiro, amapaense, solteiro, pintor, filho de Lucilda 
Ferreira Darmaso, residente à Rua Cora de Carvalho , n9 549 , 
como incurso nas sançÕes do art. 155 , § 49 , inciso I e II 
do Código Penal, ·condenado à pena de oi to meses de reclusão 
e multa de Cr$ 6 .000,00 '(seis mil cruzeiros), e ainda ao pa
gamento das custas processuais, conforme sent ença prolatada 
em 12 de abril de 1. 982 , que não tendo sido pos~ ível a ~nti
mação pessoal, pel Ô presente Int ima o réu da mencionada deci 
são , cujo prazo de Apelação é de c inco dias e será contado a 
partir de noventa (90) dias da publicação des te findo o qua l 
a decisão passará em julgado. E par a que chegue ao conheci -
menta de todos, mandou passar o pres~nte Edital, que será 
afixado no lugar de cos tume e publicado -no "Diário Oficial 
da Imprensa do TFA". Outrossim, faz saber que es te- Juízo e 
Cartório funcionam na Av . Amazonas , n9 26, esquina com Av.Co 
riolano Jucá. Dado e passado nesta cidade de Macapá , aos oi 
to di:s do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oi 
tenta e dois. Eu, MANOEL JANUÃRIO DA SILVA, Diretor ~e Se~ 
cretaria, Subscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Ju íz de Direi to 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

JUÍ ZO DE DIREI TO DA VARh CRIMINAL DA COMARCA DE MACAP~ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, COM O PRAZO DE 90 DIAS 
NA FO~ ABAIXO : .. 

O Doutor ·DORIVAL BARBOZA, MM . Juiz de Dire ito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscr i ção Judiciár i a de Macapá,Capital do 
TFA, na forma da lei , etc ... 

FAZ SABER a todos que o presente Edital, com o prazo de 
-noventa (90) dias virem, ou 'dele tiver em conhecimento , que 

no processo a que respondeu perante êste Juízo, em que é au 
tora a Juetiça PÚblica,por infração do art. 129, § 29, n9 I~ 
t~.art.44,n9 Il,letra a,todos do CPB, foi réu JOS~ PAULA 
COUTINHÓ, brasileiro, solteiro, alfaiate, filho de Ozana Cou 
tinha de Almeida, residénte na Av: Maranhão n9 612, condena:
do a pena base, de dois anos de reclusão e ao pagamento das 
custas processuais, sendo concedido o "sursis", pelo prazo 
de quatro anos, sendo que se o céu não comparecer, sera revo 
gado o benefício ora concedido. 

E, como não tenha sido possível inti~-lo pessoalmente, 
pelo presente Edital o intima da mencionada decisão, da qual 
poderá interpor, dentro de 05 (cinco) dias a contar do térmi 
no do prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver 
passada e~ julgado dita decisão. Outrossim, fa z saber que ês 
te Juízo tem sua sede no Edifício d; Forum de t~capá ,sito ã 
Av. Amazonas, n9 26, esquina com Av. Coriolano Jucá , a par -
tir das 8:00 horas. 

Para constar, e para conhecimento de todos, é passado o 
presente Edital , cuja 2~ via será afixada no lugar de costu
me. Dado e passado, aos quatro dias do mês de novembro de 
1982. Eu, MANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria,S_!:: 
bscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO At~PÁ 
1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- ~~CAPÁ 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direlto da Vara 
Crimi nal da 1? Circunscrição Judiciária de }~capá, na fo rma 
da lei, etc ... 

FAZ SABER a todos que o presente Edital, com o prazo de 
vin te di as virem ou dele notícia tiverem, que corre seus 
trânsmites num processo e~ que é acusado: DOISe DA COSTA BON 
TAL, brasileiro , natur al de Br eves , solteiro, bitoleiro, f i:
lho de Joaquim Bontal e Jazemira das Chagas Cos t a , residente 
em l uga r incerto e não sab ido , como incurso nas sanções do 
ar t . 129 do Cód i go Penal, o qual foi condenado a pagar a mul 
ta e as custas j udiciais do processo , sob pena de convertê :
la em prisão . 

E, como tenha o Of i c i al de Just i ça deste Juízo cartifi
cado não o haver encontrado nes t a Circunscr i ção , não sendo 
possível Intimá-lo pessoalmente intima-o pelo presente a com 
parecer neste Juízo, no Edifício do Forum de Macapá , s ito na 
Av . Amazonas n9 26, nesta cidade, no dia 02 de dezembro as 
08 :00 horas a fim de efetuar os r efer idos pagament os . 

Para conhecimento de todos , expede- se o pr esente Edita~ 
nos termos do art . 705 do CPB , cuja 2? via ser á af ixada no 
lugar de cos.tume. Dado e passado nes ta c idade de Macapá , aos 
vinte e nove dias do mês de outubr o de hum mil novecentos e 
oitenta e dois. Eu , MANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Se
cretaria da Vara Criminal , subscreví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terri t ório Federal do Amapá 
Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~ 
ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Cr iminal da 1? Circunscrição Judiciária - Macapá , Capital do 
Terri tório Federal do Amapá , na forma da Lei , etc . . . 

FAZ SABER a todos· os que o presente Edital ccom prazo 
de 15 dias virem, ou de l ~ tiver em conhecimento , que neste, 
Juízo corre seus t r ânsmites um processo em que é acusado 
LUIZ FELIPE SOBRINHO , f ilho de Joaquim Felipe de Mendonça e 
de Maria Lui za de Mendonça; br asi l eiro, casado , comerciante 
residente no bairro do Be t rol, nesta cidade , como incurso 
no art9 334 do Códi go Pena l Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Justi ça deste Juízo certifi 
cada não o (\aver encontrado nesta Comarca, não sendo poss1 
vel citá-lo pessoalmente, ci t a-o pelo presente a comparecer 
nes t e Juízo, no edifício do forum desta Comarca, s ito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Juca 
nesta cidade , no di a 02-12- 82, ãs 8:00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos ulte-
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riores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a. vi a ficará afixada no lugar de costu 
me. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e nove dias do 
mês de outubro do ano de hum mil novecentos e oitenta e 
dois. Eu , MANOEL J ANUÁRIO DA SILVA. Diretor de Secr~taria , 
subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

FORMA 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~lli. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária - Macapá,Capital do 
do Território Federal do Amapá, na forma da lei, etc ... 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento , que neste 
Juízo corre seus trãnsmites um processo em que é acusado : 
ODERVAN ABDON DOS SANTOS, brasileiro , solteiro, "vendedor aro 
bulante, filho de Longino Peres dos Santos e de Adelia Ab ~ 
don dos Santos, residente na Ponte da Boa Vista- baixa da 
Vacaria, como incurso no art'? 331 "caput" do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiçà deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí~ 
vel citá- lo pessoal mente , cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucã 
nesta cidade, no dia 02-12- 82, as 08 : 00 horas , a fim de ser 
interrogado , promover sua deves a e ser notificado do.s ulte
riores termos do processo , a que deverá comparecer, sob pe
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costu 
me. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e nove dias do 
mês de outubro do ano de hum mil novecentos e oitenta e 
dois. Eu, MANOEL J ANUÁRI O DA SILVA, Diretor de Secretaria , 
subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOfu'IA 
ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito ~da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judiciária - Macapá, Capital do 
T.F.A., na forma da lei , etc .. . 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem ou del e tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus tr~nsmites um processo em que é acusado : SELMA BE 
ZERRA DE SOUZA, brasileira , so l teira, residente à Av. 15 . de 
novembro, n'? 1548 , f i lha de José Menezes de Souza e de Ehz~ 
beth Bezerra de Souza, como incurso no art'? 12 da Lei .6 . 369/ 
76. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juí zo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, nao sendo possí ~ 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sit o à Ave
nida Amazonas, n'? 26, esquina com a Rua Cel. Cor i olano Ju
ca, nesta cidade, no dia 02-1 2- 82, as 08 : 00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ul 
teriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe 
na de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presen 
te Edital, cuja 2a . via ficará af i xada no lugar de costume
Dado e passado nesta cidade , aos v inte e nove de outubro de 
mil novecentos e oitenta e dois . Eu. MANOEL JANUÁRIO DA SIL
VA, Diretor de Secretaria, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

!I TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 004/82- PROG 

li TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 004/82- PROG, CELEBRA 
DO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ E O CENTRO 
DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EHPRESA DO ~~PÁ - CEAG/ Ap , PA 
RA Q DESENVOLVI~ffiNTO DE UM PROG~~ DE APOIO À MICROEHPRESA 
~PAENSE. 

Aos nove (09) dias do mês de novembro, nesta cidade. 
de Hacapá, o Governo do Território Federal do Amapá, neste ~ 
ato representado por seu Governador ANNIBAL BARCELLOS e o 
CENTRO DE APOIO À PEQUENA E ill:DIA EMPRESA DO ~PÁ - CEAG/ Ap1 
neste ato representado por seu Presidente ANTÉRO DUARTE DIAS 
PIRES LOPES e seu Diretor Executivo , RAUL PAULO SARMENTO, re 
solvem celebr ar o pr esente Termo Aditivo mediante os se
guintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Suplementar os recursos já desti- . 

nados pelo Governo do Território Federa l do Amapá, através 
do Convênio n'? 004/82- PROG,com o montante de Cr$ 6.000 . 000 ,00 
(Seis Milh~es de Cruzeiros), proveniente do Fundo de Partici 
pação dos Estados,Distrito Federal e dos Territór ios , Progra 
ma: 03090402.005 - Coordenação de Planejamento, Elemento de 
Despesa 4 . 1. 3.0.07- Outros Serviços e Encargos, conforme No 
ta de Empenho n9 6918 de" 0.9 de novembro de 1982. -

PARÁGRAFO ÚNICO: A pr ogramação des te Convênio total~ 
zara recursos no montante de Cr$ 48 .1 41. 000 , 00 (Quarenta e 
Oito Milh~es e Cento e Quarenta e Um Mil Cruzei ros ) , assim 
discri minados quanto ap fontes supridoras: 

1 - Pelo GTFA 
Cr $ 18.200 . 000,00 (Dezoito Milh~es e Duzentos e Cin · 

quenta Mil Cruzeiros), correspondente a 38% do total da PrÕ: 
gramação ; 

2 - Pelo CEAG/Ap 
Cr$ 29 . 891.000,00 (Vinte e Nove Milh~es e Oitocentos 

e Noventa e Uin Hil Cruzeíros) , com recursos próprios a/ou 
terceiros, representando 62% do tot al da programação . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecerão i nalteradas as demais 
Cláusulas do instrumento original . 

E por assim estarem acordes, firmam o present e i ns -
trumento em c1nco (OS) vias de i gua l teor e forma , para um 
só efeito. 

Macapá- AP , 09 de novembro de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador = 

ANT~RO DUARTE DIAS PI RES LOPES 
= Presidente = 

RAÜL PAULO SARHENTO 
= Diretor Executivo = 

TESTEHUNHAS: 
Ilegíveis 

CONV~NIO N9 004/82- PROG 

PLANO DE APLICAÇÃO 

ITEM DE DESPESA VALOR 

1 - Pessoal e Encargos 6 .500 . 

2- - Serviços de Terceiros 750 . 

3 - Imobilizado 11 . 000 . 

T O T A L 18.250 . 

A P R O V O : 
ANNIBAL BARCELLO'S 

- Governador -

Em Cr$ 1.000,00 

% 

36 

4 

60 

100 

ANT~RO DUARTE DIAS PIRES LOPES 
- Presidente 

RAUL PAULO SA~ffiNTO 

- Diretor Executivo -

AS~ER-AP - Associação de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do T. F. do Amapá. 

A V I S O 

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE N'? 001/82 - ASTER-~~PÁ 

A Comissão Permanente de Licitação da ASTER-~PÁ, tor
na público que às 16:00 (dezesseis) horas do dia 30 de novem 
bro de 1982, fará realizar em seu prédio, sito à Av . Cora de 
Carvalho, n9 120 nesta cidade, ALIENAÇÃO de diversos bens :fo 
gões, geladeiras a querozene , pulverizadores, máquinas de es 
crever e calcul ar, geradores portáti l Ronda , etc . , estando o 
Edital a disposição dos interessados no endereço mencionado 
e em todos os Escritórios da Entidade , onde serao prestados 
qua i squer esclarecimentos sobre o assunto . 

Macapá- AP, 04 de novembro de 1982 · 

(a) COMISSÃO 
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República: Ordem e Progresso, Liberdade, lndependênciaa 
. . 

O povo brasileiro mantém cada vez mais vivo o ideal republicano de 
Ordem e Progresso, ·unido na paz social e no esforço para o desenvolvimento.\ 

Com iniciativa, trabalho, poupança, exportação, segurança, conforto ~ 
para a família, mais escolas, mais alimentos, terras para os·que nela 
vivem e trabalham, mais transportes, mais habitação, estamos construindo 
uma grande nação. 

Uma sociedade democrática e pluralista. 
Uma conquista do povo e do Governo. 

1. PrudentedeMorals 
2. Deodoro da Fonseca 
3. CesárioAivim 
4. Floriano Peixoto 
5. JoséSimeão de Oliveira 
6. Júlio de Castilhos 
7. Quintino Bocaiúva 
B. FranciscoGiicério 
9. Pinheiro Machado 

10. Bernardino de Campos 
11. André Cavalcante 
12. Eduardo Wandenkolk 

14. PedroAmérico(pintor) 
15. Saldanha Marinho 
16. Campós Sales 
17. Aristides Lobo 
18. Lauro Muller 
19. AntOnioAzeredo 
20. Amaro Cavalcante 
Secretários 
21. Paes de Carvalho 
22. Mata Machado 
23 .. Gel. João Soares Nelva 
24: Mendes_ Gor:'çalves 

Pâg.S 


	

