
REPÚBLI.CA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1964 

N9 4588 Macapá, 17 de Janeiro de 1986 - 6~-Felra 

Governador do Território 
Dr . JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de G~hinete do Governador 
Sr . ELFREDO FÉLIX TÁVORA CONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretá rio de Administração 

Dr . EDSON GO~IES CORREIA 

Procurador Geral do Território 
Dr . DALTON CORDEIRO LH!A 

Secretirio de Finanças 
Dr . JURANDIL DOS SANTOS JUAREZ 

SecretárLo de Plane j amento e Coordenação 
Dra . F~\NCISCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 

Secretário de Promoção Social 
Dr . RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA 

Secretário de Obras e Serviços Públicc·s 
llr . ~l\NOEL DEODATO QUEIROZ DO COUTO 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0037 de 14 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item Il, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 002/86- CCS- GABI , 

RESOLVE : 

Designar PAULO A~\ÚJO DE OLIVEIRA, Coordenador de Comu 
nicação Social, Código DAS-101 . 1, lotado no Gab inete-GABI~ 
para viajar de ~lacapá, sede de suas ativ i dades, a t é a cida 
de de Bras ília- DF, a fim de toma r parte na "Reunião de Co:
ordenado res de Comu nicação Soci a l e Assessores de Imprensa 
dos Orgãos Vinculados ao Minis tério do Inter ior", a ser rca 
lizado no dia 16 de janeiro em curso, naque la Capital, de:
vendo antes, pe rmanecer um (01) dia em Belém do Pará, com 
o obj e tivo de manter contactos junto ao Escritório da EBN-
8npresa Brasileira de Notícias, na Cap ital paraense, tra -
t ando da divulgação deste Território no cenário nacional , 
cujos trabalhos deverão se r realizados durante o período de 
15 a 18 de j anei ro do corrente ano . 

r!acapâ-AP, em 14 de janei ro de 1986, 989 da RepÜblica 
c 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governado r Interino 

r!INISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapâ 

DECRETO (P) N9 0038 de 14 de j a ne iro de 1986 

O Governador do Terr itório Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conf e ridas pe l o artigo 18 , item II, 
do Dec re to- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Dr . 
Audi t or do Governo do Terr itório 
JOSÉ VERÍSSIHO TAVARES 

Secre tário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr . 

Secretá~io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretári o de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Sec retário de SaÚdP. 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

Des i gnar JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, Secretário de Gove r 
no de Segurança PÚblica para exercer cumulativamente , em 
substituição , o cargo de Governador do Terri tó r io Federal 
do Amapá, durante o i mpedimento do respectivo titular que 
viajará até a cidade de Hanaus-AH, a fim de tratar assun -
tos do int er esse da Administração amapaense, no período de 
14 a 16 de janeiro do corren te ano . 

Hacapá, 14 de janeiro de 1986, 989 da Repúbl i ca e 439 
da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0039 de 14 de janeiro de 1986 

O Gove rnador do Territó r io Federa l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem Il , 
do Decreto- lei n9 4 1 I, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0149 /86- SEEC, 

RE SOLVE: 

Desi gnar ALFREDO AUGUSTO RA~!ALHO DE OLIVEIRA Asses sor 
Código DAS- 102 . 1, da SEEC, para exercer acumulati~amente e~1 
subst ituição , o cargo de Secretârio de Educação e Cu l t~ra 
do Governo deste Território , durante o i mpedimento do res 
pectivo t itular , no período de 14 a 19 de janeiro do cor -
r ente ano. 

Ma capâ-AP, em 14 de janeiro de 1986, 989 da República 
e 439 da Criação do Territór i o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nterino 
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HINISTÉRI O DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 00q0 de 1q de jane iro de 1986 

O Governador do Território Fedeqll do Amará , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pelo a r tigo 18 , i tem II, 
do Dec re to- l ei n9 q1 1, de 08 de j ane i ro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 288q0 .000007/86- SEEC, 

RESOLVE : 

Designa r JOS~ ANTONIO DOS SANTOS ~10NTEIRO, ocupante do 
emprego de Professo r do Ensino de 29 Grau , Código LT-N-601, 
Cl as se " D", Referência 2, lotado na Secretaria de Educação 
e : Cu ltura- SEEC , para viaj ar de Macará , sede de suas ativi
dades , at~ a c i dade de Campinas- SP , a fim de part i cipar do 
"Curso R~giona l de t::x tensão Agrícola ", sob o patrocínio do 
Inst ituto Camr inci ro de Ensino Agrícola , em Campinas , na
que l e Estado, no pe ríodo de 19 a 25 de janeiro do corrente 
ano. 

~1acapá-AP, em 1q de janeiro de 1986, 989 da RepÚblica 
c qJQ da Criação do Ter r itório Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove r nado r In terino 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

·Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0041 de 14 de j aneiro de 1986 

O Governador do Ter ri tór i o Federal do Amapá , usando das 
atr i buiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto- lei n9 q11, de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE : 

Desi gnar DALTON CORDEI RO LUlA , Procurador Geral do Go
verno deste Terr itório , para representa r o Gove r no na reu -
nião de Assembléia Ge ral Extraordiná ria da Companhia de El!:_ 
tric idade do Amapá-CEA, na qualidadt! de. ac i onista maj or.itá
rio , cuja r eurião deverá se r r eal i zada as tO horas do d1a 15 
de janei r o do corrente ano . 

Nacapá- AP, em 14 de jane i ro de 1 9~6 , 989 da Repúb l ica 
e 439 da Criação do Te r ri tório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINIST€RIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0042 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 

a tr ibuições que l he sio conferidas pelo irtigo 18 , item li , 
do Decreto-lei n9 4 1 I, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta os t ermos do Of ício número 0008/86-SEPS, 

RESOLVE: 

Designar RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA , Secretário 
de Promoção Social do Governo deste Território , para viajar 
de Nacapá, sede de suas atividades , até as cidades de Amapá 
e Calçoene, a f im de mante r contactos com os Prefeitos Nuni 
cipais daque l as loca lidades, relacionados com os conven1os 
celebrados entre SEPS/PNC e SEPS/P~, bem como fa zer inspe
çÕes nas comunidades de "Pedra ~1al hada", de Amapá e "Agríc~ 
la de Carnot" , de Calçoene , durante os dias 06 e 07 de ja
neiro do corren te ano. 

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 1986, 989 da República 
e 439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Inte r ino 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0043 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
a tribuições que l he sio conferidas pelo artigo 18, i t em 11, 
do Decreto- lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Ofí cio número 0008/86-SEPS , 

RESOLVE: 

Designar BENEDITO RODRIGUES BARBOSA , Chefe da Divisão 
de Apoio Administrat i vo , . código )AS-101. 1, da SEPS , para 
exercer acumulativamente , em subst ituição, o cargo de Secre 
tário de Pr omoção Social do Governo deste Território , duran 
te o impedimento do r espectivo t itular, nos dias 06 e 07 de 
j anei ro do corrente ano. 

Macapá- AP, em 15 de jane i ro de 1986, 989 da República 
e 439 da Criacão do Terr itório Federal do Amapá. 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST€RIO DO INTERIOR 

Terr itório Fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0044 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li , 
do Decr eto- le i n9 411 , de 08 de janeir o de 1969 e tendo em 
vista os te rmos do Ofício número 90 1/85-SESA, 

RESOLVE : 

.... ----------DIARIO OFICIAL----------, 
-------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------"-' 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

JOSÉ GUIMARÃES CAVALCANTE 

ORIGINAIS . . * Os t ex t os enviados à publ1caçao deverão ser 
dat ilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando . 

.O Diár io Ofic i al do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para l ei:ura nas Representa
çÕes do Governo do Amapa em Bras ília/DF , 
Rio de J aneiro/RJ e Be l ém/Es tado do Pará . 

ATENDI MENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas. 

Horário: 
Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 
* Publicações - cent ímetros de 

coluna .....•. . ........ ·· ·· · • Cr$ 18 .000 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Maca pá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 
* Outras Cidades. ............. C.r$ 
* As ass inaturas são semes -

trais e vencíveis em 30 de 
j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ........ ... .. 

Número atrasado .•.... .. .. .. ... 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 

Cr$ 

160.000 
395.000 

1 . 500 

2 .000 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire
tor do Depar tamento de Imprensa Oficial _do 
T. F. do Amapá, até 8 dias após a pu~l !:_caçao . 

•r o F d rel do Amepá•Telefones222·0444• Ramais 176 • 177 • 176 OEPARTAME~JO ()E IMPRENSA OFICIAL tt Rue Cênd1d0 Mendes N• 456 *Macapa ernt no e e 
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Autorizar ANTONIO CARNEIRO JÚNIOR, Secretário de Saúde 
do Governo deste Te rritório , a se ausentar de Macapá, sede 
de suas atividades , durante o período de 20 de de zembro de 
1985 a 06 de jane iro de 1986 , a fim de que o mesmo viaje até 
a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba . 

Nacapâ-AP , em 15 de janeiro de 1986,989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gcvernador Interino 

MI NISTERTO DO INTERJOR 

Terr i tó ri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0045 de 15 de j aneiro de 1986 

O Governador do Territó r io Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto- l ei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Oficio núme ro 901/85-SESA, 

RESOLVE : 

Designar ERALDO PEREIRA DOS SANTOS, Di retor do Dcpart_;: 
menta de Saúde , Código DAS-101 . 2 , da SESA, paraexerce racu 
mulativamente, em subs tituição, o ca r go de Sec r etá rio de 
Saúde do Governo deste Território, durant e o i mpedimento do 
respectivo titular, no periodo de 20 de dezembro de 1985 a 
06 de jane i ro de 1986 . 

Macapá-AP, em 15 de j ane iro de 1986 , 989 da Rep~b l ica 
e 439 da Criação do Território Federal do AmapR. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINlSTERIO DO INTERIOR 

Terri t ó rio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N9 OOL16 de 15 de janeiro de 1986 

O Gove rnador do Território Federa l do Amapá, usand.:> das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pe lo artigo 18 , i t em Il, 
do Decreto-le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Oficio núme ro 0014/86-SEAG, 

RESOLVE: 

Designar JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, Secr etário 
de Agricultura do Governo deste Território, para viaja r de 
Hacapâ, sede de suas atividades, até as localidades de Apo 
rema, Ca lçoene e Amaçâ , durante o pe ríodo de 09 a 12 de ja 
ne iro do co rrente anc, a f i m de fazer visitas de inspeção 
ãs Fazendas do "Aporema" e "Tucuna r é" , bem como, reunir com 
a s comunidades de "Pracu~ba", "Lago Novo", "Tarta rugalzi 
nho", "Piquiá " e Colénia do "Carnõ", no int erior deste Ter 
ri tório. 

Macapá- AP, em 15 de jane i ro de 19 86, 989 da Rep~blica 
e 439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove r nador Interino 

NI NISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N'? 0047 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art i go 18, it em II , 
do Decreto- l e i n9 411, de 08 de janeiro de 19 69 e t endo em 
vista os termos do Ofi cio número 00 14/86- SEAG, 

RESOLVE: 

Designar ALDONY DA FONSECA ARAÚJO, Assessor , CÓdigo 
DAS-102 . 1, da SEAG , para exercer a cumulativamente, em subs 
tituição , o cargo de Secretário de Agr i cu ltu ra do Gove rno 
des te Território, durante o impedimento do respectivo titu 
lar, no periodo de 09 a 12 de janeiro do corrente ano . -

Macapá-AP , em 15 de j aneiro de 1986, 989 da Rep~blica 
e 439 da Criação do Território Federa l do Amapá .. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interi no 

MINISTERIO DO INTER IOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 00~8 de 15 de janei ro de 1986 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atr i buiçbes que lhe si o con fe ridas pelo artigo 18 , it em I l, 
do Dec r e to- lei n9 4 11, de 08 de janei ro de 1969, a rtigo 83 
da Le i. n9 6 . 652, de 30/05/979 e tendo em vista os termos 
do Oficio n9 708/85-PMMZ, 

RESOLVE: 

Faze r reverter ao Qua dro de Oficiais da Policia Mili -
tar do Ama pá, a contar de 01/01/986 , na fo rma estabe l ec ida 
na citada Lei nY 6 . 652, de 30 de maio de 1979, o 19 Tenen
t e PH CESAR AUGUSTO SI-: NA MATOS , que se encont rava à dispo
s ição da Prefe itura r1uni cipal de Mazagão , em virtude de ha 
verem cessados os . motivos de sua pcrmanincia naque le 6rgão 
Público. 

Macapj-t\P , 15 de janeiro de · 1986, 989 da República c 
1,39 da Cr iação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DI\ COSTA 
Governador lnter i no 

MINIST~RlO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0049 de 15 de janeiro de 1986 

O Gove rnado r do Território Federa l do Amapá, usando das 
a t ribuições que lhe são confe rida s pelo art i go 18, i tem II, 
do Decreto- l e i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, artigo 83 
da Le i n9 6.652, de 30/05/979 , 

RESOLVE : 

Fazer r everte r ao Quadro de Of~c iais da Polícia Mili -
tar do Amapá, a con tar de 01 de dezembr o de 1985, na fo rma 
es t abe l ec ida na citada Le i n9 6.652, de 30 de maio de 1979, 
o Major PM GECEL IO SANTOS, que se encontrava exe rc endo o 
cargo de provimento em comissio de Diretor da Penitenc iá -
ria Agrícola do Amapá , Código DAS-101.Z, em virtude de o 
me smo haver so lic itado exoneração do al ud ido encargo . 

Nacapá-AP , em 15 de janeiro de 1986, 989 da Rep~blica 
e 439 da Criação do Te rritório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

t1I NISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do 1\rnapá 

DECRETO (P) N9 0062 de 15 de janeiro de 1986 

O Governador do Território Fedi!ra l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe s ão conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969 e t endo em 
vista os termos do Ofício n~mero 0)5 7/86- GAB/SEAD , 

RESOLVE: 
Designar ADALTO JOSÉ COES DA COSTA , Chefe da Divisão 

de Cadastro , cód i go DAS- 101 . 1, e t~RCELINO GURJÃO FARIAS , 
Agente Administrat ivo, ·código LT-SA- 701 , c l asse "A", r efe -
rinc i a NM-1 7, l ot ados na Secretari a de Adminis traçio, , para 
viajarem da sede de suas a tividades - ~~CAPÁ - até BRAS1LIA 
(DF) , a fim de tratarem junto-ao Ministirio do Interior , de 
assuntos r e l at ivos à inclusi o dos se r vidores da Tabela Sspe 
cial do Governo amapaense, no Plano de Classificaçio de Car-=:
gos e Empregos , autorizado pel o Decreto- l ei n9 2 .280, de 
16- 12- 1985 , cujos trabalhos deveria ser efetuados no perío
do de 20 a 31 de janeiro em curso. 

Nacapâ- AP, em 15 de janeiro de 1986 , 989 da Reptiblica e 
439 da Cr i ação do Ter r itór i o Federa l do Amapá . 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governador Substituto 

PREFEITURA MUNICI PAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFE ITO 

DECRETO N9 398/85-P~m . 

O Prefeito Municipal de Nacapá, usando da s atribuições 
que lhe são conferidas pelo i tem VI I I, do Art . 34 , da Lei 
n9 6 . 448 , de 11 de outubro de 1977 , 

~------------------------------------------------------------------· 
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DECRETA : 

Art. 19 - EXONERAR, a pedido , JOSÉ NEY PICANÇO E SILVA , 
do Cargo de Assessor de RelaçÕes Públicas e CQmunicação, C~ 
digo DAS .1 0 1. 1, a partir de 23 de dezembro de 1985 . 

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

CU~1PRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE HARÇO , 30 de dezembro de 1985 . 

JONAS PINHEIRO BORGES 
Prefeito Munic i pal de Ma capá 

Publicado nesta Sec retaria Municipal de Adminis tração, 
aos 30 d i as do mês de dezembro de 1985 . 

JOS I:: ~1 1\ RTA DE I.U1A 
Secre tário Municipa l de Adm i nistração 

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIO DO A:·1APÁ 

C. G. C (M . F. ) 05 . 126.297/0001 - 50 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N9 01/86 - SBOA . 

Pe l o presente , ficam os senhores sócios da SOCIEDADE BE 
NEFIC~NTE OPERARIA DO AHAPA (S .B.O. A), convocados para a 
reuniao de Assembléia Geral Extrao rd inária, que se fará rea 
lizar no próximo dia 26 de j aneiro corrente, na sede pró:=
pr ia da Entidade, s i to a Avenida Henr i que Ga lúcio, mime r o 
637 , bair ro Central, às 09 :00 hora s em primei ra chamada e 
as 10:00 em segunda e Última chamada , para tratarem da s e
guinte ordem do dia: 

01. i\preciaç.1o c deliberação da proposta de aumento das 
contribuiçÕes sociais . 

02. O que ocorrer. 

D~-se ciência, cumpra-se, r egistre- se e publique- se . 

GAlliNETE DA PRESID~NCIA DA SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁ 
lUA DO AHAPÁ, em Nacapã 13 de janei ro de 1986 . 

ELIAS FERREI~\ DOS SANTOS 
Pres i dente 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civi l desta Comarca de Macapi 
Ter . Fed . do Amapi, ReptÍblica Federativa do Brasil , faz sa
ber que pre t endem s e casar: EDILSON LEAL SIQUEIRA com ANNE 
MARGARETH BORGES DA SILVA . 

El e i f ilho de Francisco Xavie r /\t arde Siqueira c de 
Maria de Lourdes Rabelo Leal Sique ira. 

Ela é f i lha de Antonio Farias da Silva e de Maria Ce -
l ia Borges da Silva . 

Quem soube r de qualque r i mp edimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse- o na forma da lei. 

Maca pá , 16 de janeiro de 1986 . 

DIRCE SENA DE AL~lliiDA 
T.1bel iã Substituta 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~1AS DE CASAHENTO 

O Oficia l do Registro Civi 1 desta Comarca de Maca pá-Ter. 
Fed. do Amapá- República Federativa do Brasil , faz saber que 
pr etendem se casa r : LU IZ OTAVIO SANTOS DE MORAES com ~lA RIA 
HELENA DE QUEIROZ FERNANDES . 

El e i f i lho de Orlando Vi e ira de Noraes e de Raimunda 
Sant os de Moraes. 

Ele i filha de Antonio J osé Fe rnandes e de Francisca de 
Que iroz Fernandes . 

Quem soube r de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com outro, acuse- os na forma da le i . 

Hacapá- 15 de janeiro de 1986 . 

DIRCE SENA DE AUlEIDA 
Tabelii Substituta 

TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

PREFEITURA HUNICIPAL DE HACAPÁ 

SECRETARIA HUNI CIPAL DE DESENVOLVntENTO E PLANEJAMENTO URBANO 

DIVI SÃO DE CONTROLE URBAN1STI CO 

EDlTAL DE REGULARIZAÇÃO DE UIÓVEIS N9 24/1 . 985- SEHPLADUR/P .H. N. 

O SECRETii.RlO NUNICIPAL DE PLANEJAI-tENTO E DESENVOLVUIENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ~IACAPÁ, torna pÚblico 
(I quem es te Ed ital vie r em 0 11 dele tomarem conhecimento que, as pessoas abaixo r e l acionadas estão sol i c i tando Al vará 
de Licença para Regularizaçio do s im6ve is ad i ante caracterizados, todos situados nes t e Município . As pessoas que se 
j ulga rem com dirci.tos s obre os mesmos deverão apresentar suas reclamaçÕes ou impugnaçÕes por esc rito no prazo de tri~ 
ta (30) dias, a contar da do t a da publicação deste Ed ital . 

Nl: I N T E R E s s A D o E N D E R E ç o INSCRI AO CADASTRAL 
SETOR QUADRA LOTE 

0 1 Ccnés io da Si.lva Pontes 6~ Avenida 25 10 196 

02 Jo léo J u rac i dos Santos Av. Roque de Souza Penafort 07 69 320 

03 ,\ntonio de llolanda Cortes Rua: Santos Dumont 07 43 472 
04 :bnocl de Souza Av . Ana Ncry 04 14 no 
05 ,\nnanJo Rogério Cava l cantc da Si lva Av . Co nego Domingos Naltcz 06 44 239 

06 V era LtÍC ia l'cnafort Gomes 5'! Rua 08 66 60 

Oi >taxi.miano ~t~n: t i ns Barbosa Av . Raimundo Al vares da Co sta 04 37 33 1 
os Lconor Cu im:~ rãcs Nontei ro Rua : Hildemar Na i a 03 18 490 
\)') .Jos é Naza rê. llat:bosa da Silva Av. Re i na ldo Damasceno 04 55 10 
10 >IJ l"LOS P(!rPira da Si lva Rua: Luiz Cezar Pica nço 2 1 03 284 

11 P<'J ro llatista Rua: Guanabara 08 40 414 
12 llco 1 i na Silva do Nascimento Av . Ni.gue l Faust ino Picanço 22 03 230 

i 3 ~b t· i. a Fra nc isca Castro de 0 1 iveira Av . Santana 13 42 11 

1'' .lc) Sé Nilson Ca rvalho da Cama Travessa Cabo Nanoel !'antoja 11 97 13 

15 Roque dos Santos Cardoso J un io r Rua: Tiradentes 02 45 20 1 

16 l r tcs Lenir Nds c imento da Si.lva Av. Estado do Amazonas 03 57 145 

17 H3r Í .1 do Socort:o Fer rei r a Barbosa Av. Antonio Coelho de Carva lho 02 22 3 13 

13 !::di lson Cordc i r o PL' tlél Av. 19 de Na i o 07 54 358 

I'J Jo;io Bra ga dos Santos Rua: Jovino Di no i 09 24 210 

~o ~la r ia Lúc i a Lopes de Castro Av. Alagoas 08 54 40 

- ·-- - ------- -

Nacapá (AI'), 08 de j aneiro de 1986 


	

