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Terr i tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) n9 1045 de 26 de outubro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando da5 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE : 
Art. 19- Des i gnar ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES, Se 

cr etário de Planejamento do Governo deste Territõrio , para 
exercer acumulativamente , em substituição , o car3o de Gover 
nadar do Terr i tório Federal do Amapá , durante o impedimentÕ 
do respec tivo titular, nos dias 26 e 27 de outubro do cor
rente ano. 

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

Palácio do Setentrião,em Nacapá,26 de outubro de 1983, 
949 da República e 4 19 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

CONSELHO TERRITORIAL DO A}~PÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ, de acor 
do com o artigo 26 do Dec reto-Le i n9 411/69 e artigo 15 do 
Regimento Interno, convoca os Senhores Conselheiros a comp~ 
recerem a Centésima Décima (110~) Reunião Ordinária, a ser 
realizada na Secr etari a Administrativa do Colegiado, nos 
dias 17 e 18 de novembro do corrente ano, com seu início pre 
visto para às 09 :00 horas, com a finalidade de: -

I - Abertura dos Trabalhos: 

a) Pa l avra do Presidente; 

b) Pa l avra livre- InformaçÕes; 

c) Posse do novo Conselheiro ; 

Secr etariO de Educa ção e Cultura 
Prof~. ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

d) Leitura das Atas das reuniÕes anteriores, e 

e) Apreciação final e encaminhamento da reformulação do 
Regimento Interno do CTA. 

li - Estudo , apreciação e análise de Processos, Planos 
e Proj e tos oriundos da Área Governamental. 

III - Reunião com o Pr esidente e demais assessores da 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, quando serao 
f ei t as explanaçÕes sobre as atividades desenvolvidas pela 
empresa . 

IV - Avaliação da reunião realizada com a CAESA. 

V - O que mais houver. 

Macapá , 26 de outubro de 1983 

110~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

SALm!Ão ALCOLUNBRE 
Presidente do CTA 

A G E N D A 

04 SESSÕES 

DIA 17.1 1.83 - .QUINTA-FE IRA 

I SESSÃO LOCAL: SEC. ADM. DO CTA 

09 : 00 h- Início da Sessão . 

Abertura dos Trabalhos : 

a) Palavra do Presidente; 

b) Palvra livre - InformaçÕes; 

c) Posse do novo Conselheiro representante do 
MINTER; 

d) Lei t u r a das Atas das reuniÕes anteriore.s ,, 
e 

e) Apreciação final e encaminhamento da 
formulação do Regimento Interno do CTA. 

12:00 h - Encerra~ento da Sessão. 

r e 
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li SESSÃO LOCAL : SEC. ADM. DO CTA 

15:00 h - Início da Sessão . 
Abertura dos Trabal hos: 

a) Estudo , apr ec i ação e análise de Processos, 
Planos e Projetos oriundos da Área Gover
namental. 

18:00 h - Encerramento da Sessão. 

DIA 18 .11. 83- SEXTA- FEIRA 

III SESSÃO LOCAL : SEC. ADM. DO CTA 

09 :00 h - Início da Sessão . 
Abertura dos Trabalhos: 

a) Reunião com o Presidente e demais assesso 
r es da Companhia de Água e Esgoto do Ama= 
pá - CAESA , quando serão feitas expl ana -
çÕes sobre as atividades desenvol vidas P! 
la empr esa . 

12 :00 h- Encerramento da Sessão. 

IV SESSÃO LOCAL: SEC . ADM. DO CTA 

15 :00 h - Início da Sessão . 
Abertura dos Trabalhos : 

a) Avaliação da reunião 
CAESA, e 

b) O que mais houver . 

18 :00 h - Encerramento da Sessão . 

realizada com a 

Macapá , 26 de outubro de 1983 . 

SALQ}1Ã0 ALCOLUMBRE 
Presidente do CTA 

PROCURADORIA GERAL 

CONV2NIO N9 060/83- PROG 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE HAZAGÃO, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato r e 
presentado pel o seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, do 
ravante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura Huni 
c ipal de Hazagão , inscr~ta no Cadastro Geral de Cont r ibuin= 
te sob o n9 05986 427/0001-24, representada neste ato pelo 
seu Prefei to Hunicipal , Senhor EVILÁSIO PEDRO DE LINA FER
REIRA , daqui em diante denominada simplesmente PREFEITURA , 
resol vem de comum acordo , firmar o presente Convênio,median 
te as cláusu l as e condições seguintes: -

CLÁUSULA PRU!EIRA - FUNDAI'!ENTO LEGAL : O presente Convê 
nio encontra respaldo no Ítem XVII ,do artigo 18 do Decreto
Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, combinado com o arti-

go 126 , 29 , letra "f", do Decr eto- Lei n9 200 , de 25 de fe 
vereir o de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO : Este Convênio tem como OQje 
tivo o repasse de recursos visando a recuperação de casas 
atingidas por incêndio na Vila do Laranjal do Jari (Beir~ 
dão), do Hunicipio de Hazagão . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇÕES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Transfer ir recursos para a t ender a execução do pr e
sente Convênio no val or de Cr$ :700 . 000 .00 ( setecentos mil 
cruzeiros) . 

b) fiscal izar e acompanhar a execução do presente Con
vênio através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos -
SOSP . 

li - DA PREFEITURA: 

a) Empregar os recursos transfer idos pelo GOVEfu~O de 
acordo com o ob j etivo estipulado neste I nstrumento . 

b) Fornecer e facilitar os e l ementos necessários para 
que o GOVERNO possa através da SOSP, acompanhar e fiscalizar 
a execução do presente Convênio. 

c) Pres t ar Cont as ao GOVERNO, através da Secretaria de 
Finanças - SEFI N. 

CLÁUSULA QUARTA - DOrAÇÃO: A despesa decorrente da as
sinatura do presente Convêni o , no valor de Cr$ : 700 ,000 ,00 
(setecentos mil cruzeiros) , correrá .. ã conta do CONVllNIO N9 
894/82- SUDAM - Categoria EconÔmi ca OBRAS E INSTALAÇÕES , con 
soante a Nota de Empenho n9 1, emitida em 23 de setembro de 
1983 , no valor acima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
dest inados a execução do pr esen t e Convênio , serão liberados 
de uma só vez, após a ass i na tura e publicação do presente 
Ins trumento no Órgão oficial do Governo deste Terri tório . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instr umento a PREFEITURA receberá , en
quanto não forem ap l i cados aos fins a que se destinam, serão 
depos i tados em conta especial , a ser movimentada pe l a PRE
FEITURA, obr igando-se a enviar ao GOVERNO, extrato de conta 
e fazer constar, nos diversos documentos de suas prestaçÕes 
de contas , o nome do sacado , os valores e as datas das emis 
sões dos cheques , a quem forem pagas as importâncias . 

CLÁUSULA seTIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA de 
verá prestar contas da aplicação dos recursos r ecebidos i 
Secretaria de Finanças - SEFIN - no máximo de trinta (30) 
dias após o término da vigência do presente Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA : O presente Convênio terá 
vigênc i a a part i r de sua publicação a 31 de dezembro de 
1983 . 

CLÁUSULA NONA- DA MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO E RESCISÃO : 
Mediante assentiment o dos convenentes, este Convênio poderá j 

,-=-----------DIÁRIO OFICIAL-----------... 
,------------ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL--------,_--~ 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURf;LIO PENHA TAVARES 
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O Di ário Oficial do T. F. do Amapá poderá 
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PREÇOS - PUBLICAÇOES 
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NGmero atrasado . ..... ..... . . . . 

RECLAMAÇOES 
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Cr$ 16.800 ,00 

Cr$ 
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* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire
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ser modificado ou prorrogado atravé s de Termo Aditivo ou 
rescindido de pleno direito, por i nadimplemento d: qualq~e: 
de suas cláusulas e condiçÕes, i ndependent e de açao , not Lf~ 
cação ou in terpelação judicial . 

CLÁUSULA D~CI~~ - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
t amente vi nculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer titulo for util izado na execução do objetivo de 
que t ra ta este Ins trumento , não t endo com o GOVERNO relação 
jurídica de qualquer natureza . 

CLÁUSULA DÊCI~ PRI~!EIRA - DO FORO : Fi ca eleito o Foro 
da Comarca de Macapá , para dirimir dúv i das susc i tadas e decor 
rentes da execução deste Convênio , com exclusão de qualquer 
outro,por mais privilegiado que s ej a . 

E, para validade do que ficou es t abe l ec i do pe l as par
tes, firmou-se o presente Inst r umento em cinco (OS) vias de 
igual teor e fo rma, para o mesmo f i m, na presença das t es t e 
munhas abaixo assinadas . 

Macapá, 18 de ou t ubro de 198 3. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

EVILÁSIO PEDRO DE LIXA FERREIRA 
Prefeito 

TESTEMUNHAS: Angelo de Alcântara Queiroz 

Meire Jane r!onteiro 

PROCURADORI A GERAL 

C O N VÊ N I O N9 061/83-PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEB!Wl O GOVERNO DO TERRITORIO 
FEDERAL DO Al'~PÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~ZAGÃO , PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Terr itór i o Feder a l do Amapá, neste ato r~ 
presentado pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL B~CELLOS , d~ 
ravante denomi nado s implesmente GOVERNO e a Pr efe1tura Mun~ 
cipal de Hazagão , inscrita no Cadastro Gera l do Contribuinte 
sob o número 05986427/0001-24, representada nes t e ato pel o 
seu Prefeito Mun icipal , Senhor EVILÃSIO PEDRO DE LU~ FE~ 

REIRA , daqui em diante denominada s implesmente ~R~FEITU~, 
r esolvem de comum acordo, firmar o presente ConvenLo ,medLa~ 

t e as c l áusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRU!EIRA - FUNDAl'!ENTO LEGAL : O presente Co~ 

vênio encont ra respaldo no iten1 XVI I do artigo 18,do Decre
t o- Le i n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969 , combinado com o a~ 
t igo 126, § 29 , let r a ' 't'', do Decreto-lei n9 200 , de 25 de 
feve re i ro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: Este Convênio tem como obj! 
tivo o repasse de recursos visando a execução dos serviços 
de pav imentação de passeios em f rente ao Préd i o da Prefeitu 
ra de Mazagão . 

CLÁUSULA TERCEI RA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) transfer ir r ecursos para atender a exec~çâo. do_ pr~ 
sente Convênio no va l or de Cr$: 2. 783 . 400 ,00 (DoLs Mühoes S! 
tecentos e Oitenta e Três Mil e Quat rocentos Cruzei ros); 

b) fiscalizar e acompanhar a execução deste Convênio ~ 
t ravés da Secre tar ia de Obras e Serviços Públicos - SOSP. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO de 
acordo com o que estabelece a Cláusul a Segunda des t e Convê 
nio ; 

b) Fornecer e facilitar os element os necessários par a 
que o GOVERNO possa a t ravés da SOSP, acompanhar a execução 
do pr esente Convênio ; 

c) Prestar contas ao GOVERNO, conforme det ermina a Cl áu 
sula Sét ima deste i nstrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: A despesa decorrente da as
sinatura do pr esente Convênio , no valo r de Cr$:2 . 783.400,00 
(dois milhÕes se tecent os e oi tenta e t r ês mil e quat rocen-

tos cruzeiros), correrá à conta dos r ecursos orLundos do 
POLM~ZÕNIA PIN/82 - Programa DESENVOLVH!ENTO URBMIO, censo 
ante Nota de Empenho ng 25 , emitida em 17 de agosto de 1 983~ 
no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os r ecur sos 
des tinados a execução deste Inst rumento , serão l i berados de 
uma só vez , após a ass i natura e publicação des t e Convênio 
no ór gão oficial do Governo deste Territór io . 

CLÁUSULA SEXTA- DO DEPOSITO DOS RECUSOS: Os r ecursos 
que por força do presente instrumento a PREFEITURA receb! 
rá enquanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, 
serão depos itados em conta bancária especial , a ser mov imen 
tada pel a PREFEITURA, obrigando-se a enviar ao GOVERNO , ex 
trato de conta e f azer constar nos diversos documentos de 
suas prestaçÕes de cont as, o nome do sacado, os valores e as 
dat as das emissões dos cheques , a quem f oram pagas as impo~ 
tãncias. 

CLÁUSULA SÉTI~~ - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA de 
ver a prestar contas da aplicação dos r ecursos recebidos à Se 
cretaria de Fi nanças - SEFI N - no máximo trinta (30) dias 
após o t érmino da v igênci a do Presente Convênio . 

CLÁUSULA OI TAVA - VIG~NCIA : O presente Convênio ter á vi 
gência a par tir da data de sua publicação até 31 de dezem 
bro de 1983. 

Cl ÁUSULA NONA - DA VI NCULAÇÃO DE PESSOAL: Será di reta 
mente vincul ado e subordinado a PREFEITURA, o pessoal que a 
qualquer titu l o for utilizado_na execução dos serviços ~e 
que trata este Ins trumento , nao tendo com o GOVERNO r e l açao 
jurídica de qualquer natureza. 

CLÁUSULA DÉCH~ - DA NODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCI 
ÇÃO: Median t e assentimento dos convencntes , es t e Convênio pÕ 
c'.e r a ser modificado ou prorrogado através de Termo Adit ivo 
ou rescindido de pleno direito , por inadimplemento de qual 
quer de suas Cláusulas e condiçÕes , i ndependent e de açao , n~ 
t ificação ou inter pelação judicial . 

CLÁUSULA DÉCU~ PRH!EIRA - DO FORO: Fica e leito o Foro 
da Comarca de Nacapá, Terri t ório Federa l do Amapá, para di 
rimir dúvidas porventura susci t adas e decorrentes da · execu 
ção des t e Convênio, com exclusão de qualquer outro,por mais 
privilegiado que seja. 

E, para va l i dade do que fi cou es tabel ec i do pe l as par 
tes , firmou- se o presente Instrument o em cinco (05) vi as de 
igual teo r e fo rma, para o mesmo fim , na presença das t este 
munhas abaixo assinadas. -

Maca pá (AP) , 19 de outubro de 1983 . 
ANN IBAL BARCELLOS 

Governador 
EVILÁSIO PEDRO DE LI~~ FERREIRA 

Prefeito 

TESTE~illNHAS : Ange l o de Alcântara Quei roz 
~te ire Jane Mon tei ro 

HINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO Cm!ÉRCIO 

GOVEfu~O DO TERRITORIO FEDERAL DO A)~PÁ 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO ~~PÁ 
DOCmffiNTOS DEFERIDOS 
EM SETEMBRO DE 1.983 

PROCESSOS EM EXIGÊNCIA NO NES DE SETEl'!JlRO DE 1. 983 
956/8 3 - EDUVALDO NARTINHO MONTEIRO . .. . . CANCEL~1ENTO 

959/83- MI NERAÇÃO CANOPUS LTDA .. . . ... . . ALTERAÇÃO 

998/83 - I . S. DE SOUZA ... . ........ .... . CANCELMfENTO 

1016/83 - ANTONIO DIAS DE MOURA ... .. . .. . . CANCELM!ENTO 

1023/83- Cm!PANHIA BRASILEI RA DE ALU!EN-
TOS - COBAL ..... · · · · · · · · · · · · DOC. cm!PANHIA 

1024/83- COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMEN-
TOS - COBAL ......... . . ...... · · · DOC. CO~IPANHIA 

1048/ 83 - BM - COMÊRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA . ... . ....... . .. ..... , ..... . ALTERAÇÃO 

1049/83 - A. RODRI GUES ENGENHARIA E CONll~ 
CIO . ........ ..... · · · · · · · · · · · · · CANCELAMENTO 
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1050/83 - A. RODRIGUES ENGENHARIA COHÉR -
CIO & CIA LTDA ... . ........ · · · · · 

1051 /83- NINA & EVELINE LTDA .... .... .. .. 

1056/83- FLORIANO NORAIS REGO .... .... .. · 

1064/83- M. V. FIGUEIREDO .............. . 

1066/83- ADILSON FERREIRA MONTEIRO ..... . 

1067/83 -MARIA LÚCIA GO~!ES ARAÚJO ...... . 

RepÚblicado por ter saído com incorreções 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CAS~!ENTO 

CONTRATO 
DISTRATO 

ANOTAÇÃO 

REGISTRO 

REGISTRO 

ANOTAÇÃ9 

O Oficial do Registro Civil des t a Comarca deNacapá 
Ter. Fede. do Amapá, República Federativa do Brasil, faz sa 
ber que pretendem se casar: RODOVAL DA SILVA NOBRE e ~~YAN 
NE NOEHIA DE SENA DUARTE. 

El e é filho de Mar ia Nelia da Silva Nobre. 

Ela é filha de Delcio Ramos Duart e e de ~faria de Naza 
reth de Sena Duarte. 

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

Macapá, 25 de outubro de 1983 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autori zada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CAS~!ENTO 

O Of i cial do Registro Civil desta Comarca de Macapá , 'J.'er . 
Fed . do Amapá, República Federativa do Brasil,faz saber que 
pretendem se casar : HERCULANO RODRIGUES DA SILVA e JACIMARY 
DE ALMEIDA DOS SANTOS . 

Ele é filho de Rosemiro Nunes da Silva e Naria de Naza 
re Rodrigues da Silva . 

Ela é filha de Francisco Assis dos Santos e de Raimun
da de Almeida dos Santos . 

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

Macapá, 28 de outubro de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCALMAS DE CAS~!ENTO 

O Oficial do Reg i stro Ci vil desta Comarca de ~!acapá , 
Ter . Fed. do Amapá, República Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar: HERCIO ALVES DA SILVA e MARIA 
DE NAZARg DOS SANTOS . 

Ele é filho de José Adamor Gomes da Silva e de Maria 
Lucyleia Alves da Silva . 

Ela é filha de Raimundo Manoel dos Santos e de Haria 
Rodrigues dos Santos . 

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

Macapá, 31 de outubro de 1983 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~1AS DE CAS~!ENTO 

o Oficial do Registro Civil da Comarca .de Hacapá, .Ter
ritório Federal do Amapá, RepÚblica Federat~va do Bras~l 
faz saber que pretendem se casar: AURELIO NOREIRA DO MONTE 

e MARLI ~1IRANDA NEGRÃO. 

Ele é filho de Martinho Baia do Monte e de Dociliana 
Moreira da Cruz. 

Ela é filha de Moacir da Silv.:: Negrão e de Rossilda Mi 
randa Negrão . 

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

Macapá , 31 de outubro de 1983 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autori zada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLI CO 

PROCL~1AS DE CAS~!ENTO 

O Oficial do Registro Ci vil desta Comarca de Macapá , 
Ter . Fed . do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasi l , faz sa
ber que pretendem se casar: JÓ SOU ZA DA SILVA e TÂNIA MARIA 
PAIXÃO SEABRA . 

Ele é filho de Faustino Ferreira da Silva e de !rene 
Sousa da Silva. 

Ela é f ilha de João Ary Seabra e de Francisca Paixão Sea-
bra . 

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

Macapá , 27 de outubro de 1983 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
~screvente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CAS~NTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapá·, RepÚblica Federativa do Brasil , 
faz saber que pretendem se casar : ANTONIO IZAURO ~~RQU~Z 
CARDOSO e ELEANA DE SOUZA BRAGA. 

Ele é f ilho de Izauro Nery Cardoso e de Osmarina Har
quez Cardoso . 

Ela é filha de Al cebiades Ferreira Braga e de Iacyra 
de Souza Braga . 

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

Macapá, 27 de outubro de 1983. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAUJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CAS~!ENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá , 
Ter. Fed. do Amapá, República Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar: JOACINO DOS SANTOS NASCI~!ENTO e 
MARIA JACINEIDE BARCELAR DO CARMO. 

El e é f ilho de Raimundo Carvalho do Nascimento e de Ma 
ria Farias dos Santos . 

El a é fi l ha de ~!anoel Pinheiro do Carmo e de Maria Bar 
celar do Carmo. 

Quem souber de qua l quer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro , acuse-o na forma da l e i. 

Macapá, 31 de outubro de 1983 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 


	

