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MINIST~f3IO DO I NTERIOR 
Governo do Terr itÓrio Federal do Amapé 

DECRETO (E) N9 0022 de 16 de novembro de 1988 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
a tribuiçÕes que lhe são conferi das pelo art . 18 , i tem II , 
do Decreto- Lei nº 411, de 08 de janei ro de 1969 combinado 
com o ~ 2º do artigo 14 do Ato das Di spos i çÕes Constituci~ 
nai s Transi t Órias , da Consti t uição Federal de 05 de outu
br·o de 1900 e art igo 26 da Lei Complementar n9 41 , de 22 
de dezembro de 1981 , · 

RESOLVE : 

Ar t . 1º - Autor i zar em caráter excepcional o pagamento 
por mei o de Suprimento de Fundos , nos termos 'do i tem I do 
artigo 45 do Decreto nº 93 .872 de 23/12/ 86 até o valor de 

' Cz~S-500.000,00 (QUINHEõ!TOS MI L CRUZADOS) para a t ender des
pesas com os serviços executados no campo de pouso ern VILA 
VELHA- CASSIPORt. 

Art . 2º - Referida despesa deverá ser empenhada na fo~ 
te de r ecurso -FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ES TADOS , DI STRI
TO FEDERAL E MUNICÍPIOS . Programa : 03090402 .009 - COORDE
NAÇÃO DE PLANEJ AMENTO . Elemento de Despesa- 4 .1. 3 .07 .00 -
Outros Serviços e Encargos . 

Art . Jº - Revogam-se as disposiçÕes em contrári o . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Governo do Te~ritório Feder al do Amapá 

DECRETO (E) N9 0023 de 17 de novembro de 1988. 

o Governado~ do Te rritório Federal do Amapá, usando das 

Auditor do Governo do Território 
Dr. JOSÉ VERÍSSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Pro f. FRANCISCO LAVOR BENIGNO 

Secretário de Agricultura 
Dr. ALCIONE MARJA CARVALHOCAVALCANTE 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. EDSON GOMES CORREIA 

Secretário de Saúde 
Dr. JUDAS TADEU DE ALMEIDA MEDEIROS 

atribuiçÕes que lhe sã.o conferidas pe lo a rtigo 18 , item II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , pelo Ar . 
t i go 45 do Decreto-Lei n9 93 .872 , de 23 .1 2.86 e , 

Considerando a necessidade de agilizar as providincias 
pert i nen t e s a participação de ação comunitária durante as 
festividades natalinas, qu~ exigem real i zação de despesas 
de pron to pagamento que não podem s ubordinar- se ~o proces
so normal de apl i cação, pela peculia~idade e u~gencia que 
se impÕem. 

RESOLVE: 

Art . 19- Autor i zar , em caráter excepcional, o pagamen 
to ;JOr mei o de SUPRIMENTO· DE FUNDO, nos termos do i tem Ido 

.Artigo 45 do Decreto-Lei n9 93.872 , de 23 .1 2·. 86 , até o va
lor de Cz$- 20.000 . 000 , 00 (VI NTE MILHÕES DE CRUZADOS), para 
a t ender des pesas de caráter de urgincia com a realização 
das ·festividades natalinas, através de ação· comunitária 
em nome de CARLOS ALBERTO DE CASTRO AHORPL 

Art . 29 - A ieferida despesa deverá ser empenhada na 
fonte de recursos F. P.E. - Fundo de Participação dos Esta
dos, Distrito Federal e Territórios, Programa 03090402.009 
COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO , el emento de despesa 4 . 1. 3 .0 
05 .00 - Hateria l de consu;ho . 

~[acapá-Ap , em 17 de novembro de 1. 988, 1009 da RepÚbli 
ca e 459 da Cr i ação do Território Federal do Amapá . -

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO I NTERI OR 
Governo do Terr i tór io Federa l do Amapá 

DECRETO (E) N9 0024 de 17 de novembro de 1988. 

o Gove rnado r do Ter n ton o Federal do Amapá , usando das 
atrtbuiçÕes que lhe são conferidas pelo ~rtigo 18 , item II, 
do Dec re to- Le i n9 4 11, de 08 de j anei ro de 1969, pe lo Ar 
tigo 45 do Decre t o- Le i n9 93 .872, de 23 .1 2. 86 e , 

Considerando a necessidade de agilizar as provi dincia s 
para a rea l ização da Programação Of i c i al do s Feste jos Nata 
lino s e de Final de Ano, que exigem real i zação de despesas 
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de pronto pagamento que não podem subordinar- se ao proces
so normal de aplicação, pe la peculiaridade e urg~ncia que 
se impõem, 

RESOLVE : 

Art. 1 C( - Autorizar, em caráter Excepcional , o pagamen
to ·por r,1eio de SUPRIMENTO DE FUNDO , nos termos do item Ido 
artigo 45 do Decreto n9 93 . 872, de 23 . 12 . 86 , até o val or de 
Cz$-1 0. 000 .000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZADOS) para atende r 
despes~s de caráter de u~gincia com a realização da progra 
mação Of i cial dos Festejos Natalinos e de Final do Ano, em 
nome de RAIHUNDA DA LUZ OLIVEIRA. 

Art. 29 - A re ferida despesa deverá ser empenhada na 
fonte de r ecursos F. P. E - Fundo de Participação dos Es t a
dos, Distrito Federal e Territórios, Programa 03090402 .009 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAI-lENTO , e lemento de despesa '3.1. 3. 2. 
00 - Outros Serviços. e Encargos . 

~lacapá-Ap , em 17 de novembr o de 1988, 1009 da Repúbli
ca e 459 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO I NTERIOR 
Governo da Terr itÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1401 de 16 de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal da Amapá , usanda das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pela Art . 18 , Ítem II , 
do Decreta- Lei nº 411, de OB de j aneiro d~ 1969, combinada 
com a artigo 14 , § 2º do Ata das DisposiçÕes Canstitucia -
nais Transi t Órias da Consti tuiÇão Federal a art i go 26 da 
Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981. 

RESOLVE: 

Art . lº -Desi gnar J CSt VERÍSSIMD TAVARES , Chefe . da A~ 
di tori a do GTFA par a \/i Fjflr da · sede de suas atribuiçÕes - . 
Macapá - a té a ~idade de BE~M-PA , para participar da Cur
so de Auditoria Fiscal , promovida pela I nstituto dos Audi
t ores Internas da Brasil, no período de 21 à 25 de novem -
bro da· corrente ano . 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrári o . 

Macapá- AP , em 16 de rovembro de l 9BB, 100º da RepÚbli
ca e 45º da Criação da Terri t Óri o Feder al do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO IN TERIOR 
Governo da TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1402 de 16 de novembro de 1988 
O Governador da TerritÓrio· Federal da Amapá , usando das 

atribuições que l he são conferidas pelo . art . 18 , item II , 
da Decreta- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinada 
com a ar tigo 14 , § 2º do Ata das DisposiçÕes Cansti tucia -
nais Trans itÓrias da Constituição Federal e ar tigo 26 da 
Lei Compl ementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 . 

RESOLVE : 

Art . l º -Des i gnar MARIA DE LOUROES·SANTOS DA SILVA , a 
cupante da emprego de Contador , cÓdigo LT-NS- 508 , cl asse ~ 
Especia~", referência NS- 25 , da Tabela Permanente da Gover 
na deste TerritÓrio , l a tada na Auditoria , para responder ~ 
pelo expediente da Auditoria , durante o impedimento dares 
pectiva titular , no perÍ odo de ;::1 à 25 de navembro .do cor= 
r en t e ano. 

Art . 2º - Revogam- se as disposições em contrária . 

Macapá-AP, em 16 de novembro de 1988 , lOOº ·da RepÚbli
ca e 45º da Criação da TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
Gdverno do TerritÓrio Federal do · Amapá 

PECRETO ( P) I~ º 1403 de 16 de novembro de 1988 

O Governador da Terri tÓri o Federal da Amapá , usanda das 
a tribui çÕes_ que lhe são conferidas pelo art . 18, item II , 
da Decre t a- Lei nº 411 , de 08 de "janeiro· de 1969 combinado
com a § 2º do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes C~nsti tuc:j.o· 
nais Tr ansitÓrias , da Consti tuição Federal de D5/l0/88 ~ 
artigo 26 . da Lei Complementar nº 41 , de 22/12/ 81 e · .tenda 
em vista a t ear · da OfÍcio nº 089/ 88-SEAG , 

RESOLVE: 

Art . lº - Exan~rar ALSEMAR DAS GRAÇAS NERES CORR~A , do 
car ga em camissãa· de Chefe da Divis ão de Levantamento e 
Coordenação das Salas - DDRN, cÓdigo DAS-101 .1 , da Secret.<::; 
ria de Agricul tur~-SEAG . 

Art. 2º - Revogam-se as disposições_ em contrário . 

Macapá- AP, em 16 de novembro de 1988 , 100~ da RepÚbli
ca e 45º da Criação da Terri tÓrio Feder al da Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador · 

MINI STtRI O DO I NTERIOR 
Governo da Terr itÓr i o Federal da Amapá 

DECRETO (P) Nº 1404 de 16 de novembro de 1988 

O Governador do Terri tÓri o Federal da Amápá ,usando das 
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atribuiçÕes que lhe sao conferi das pelo art . 18 , item II , 
do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 combi nado 
com o § 22 do artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Constitucio 
nais TransitÓrias , rla Constituição Feder al de D5llDI88 ; 
artigo 26 da Lei Compl ementar nº 41, de 22112181 e tendo 
em vista o teor do OfÍcio nº 089188-SEAG , 

RESOLVE : 

Art . 1º - \Jomear PEDRO MAuRO SEABRA·DD ROSÁRIO , para 
exercer o car go em comissão de Chefe da Divisão de Levant~ 
menta e Conservação dos Solos - DDRN, cÓdi go DAS-101 .1 , da 
Secretaria de Agricul tura-SEAG . 

Art . 2º - Revogam-se as dis posiçÕes em con trário., 

Macapá- AP , em 16 de novembro de 1988 , lOOQ da Republi
ca e 45º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
Goveroo do TerritÓrio FEderal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1405 de 17 de novembro de 1988 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo art . 18, item II, 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 e , conside 
rando que o Nat al é uma festa que reune t oda a Humanidade~ 
comungando do ~esno ideal de Paz e Fraternidade e que os 
Governos tem por obrigação compartilhar , participar e esti 
mular as tradiçÕes do povo; 

RESOLVE : 

Art . lº - Designar os servidores CARLOS ALBERTO DE CAS 
TRO Alv:ORIM e RAIMUNDA DA LUZ OLIVEIRA , da. Secretaria de 
Pl anejamento e Coordenação , FRA\JCISCO LEDNI LDD COSTA BAR
RETO, 19 Tenente da PolÍcia Mili tar , EUIZABETH GONÇALVES 
DA COSTA, MARIA DA GRAÇA GUARANY P8\JNAFORT , TEREZINHA DE 
JESUS MARQUES DE SOUZA_e VALOETE ISACKSO.\J JUCÁ DOS SA!'-\TOS, 
do Gabine te do Governador , para sob a Presi dência do pri -
mei ro , constituírem a Comissão encarregada de organizar e 
realizar a programação oficial de Festejos Natalinos e de 
Final de Ano . 

Macapá- AP, em 17 de novembro de 1988, lOOQ rla RepÚbli
ca e 45º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO TEnRHÚiliQ FEDERAL DO NI1APÁ 
S~CRETARIA DE ADMINISTi1AÇÃD 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) NQ 203 I 88 - DP I SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên
cia , através do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976 , do Exmº . Sr . Governador des lc Ter-ri tório e tendo em 
visla o que cons ta do Processo nQ 29790 .007994188-SEAD', 

RESOLVE : 

RESCINDIR , a pedido , o contrato de trabalho firrnaao en 
tre o Governo deste TerritÓrio e a servidora GRACINHA APA= 
REGIDA COSTA ARAÚJO , ocupanLe do cargo de Auxiliar Operaci 
anal de Serviços Diversos , classe "Especial" , referência = 
NM-26 , da Tabe:Ca Permanente do Governo deste TerritÓrio ,lo 
tada na Secretaria de SaÚde-SESA,nos termos do artigo 481~ 
da Consoli dação das Leis do Trabal ho , a contar de 03 de ou 
tubro de 1988. 

DEPARTAWENTO bE PESSOAL, em Macapá , 17 de 11 de 1988 . 

JOS~ CARLOS ~rENDES JACCDUD 
Diretor do DPIGTFA 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECREATARIA' DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) Nº 204 I 80 - DP I SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTM/.ENTO DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por del egação de compe tên
ci a , através do Decreto (E) nQ 041 , de 14 de ou tu9ro de 
1976 , do Exm9 , Sr . Governador e tendo em vista o que cons
ta do Processo nº 287õ0 .003757I88-GA8I , 

RESOLVE : 

RESCINDIR , a pedido , o contrato de trabal ho firmado e.0_ 
tre o Governo deste TerritÓrio' e o servidor DEJACI Nl!ORAS 
COLARES , ocupante do emprego de Agente .Administrati vo , có
digo LT-SA-701 , classe " A", referência NM-18 , da Tabela pe!: 
manente do Governo deste TerritÓrio, lo tado na Secretaria' 
de Educação e Cul tura- SEEC , nos termos do artigo 481 , da 
Consolidação das Leis do Trabalho , a contar de 04 .11 .88. 

DEPARTAM:õNTO DE PESSOAL, em Macapá-AP , 17 de ll 
1988 , 

JOSt CARLOS MENDES JACCOUO 
Diretor do DPIGTFA 

GOVERr~O DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTNAENTO DE PESSOAL 

PORTARIA (P) NQ 205 I 88 - DP I SEAD. 

de 

O DIRETOR DO DEPARTNAENTD DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de compe tên
cia , através do Decreto (E ) nº 041 , de 14 de outubro de 
1976 , do Exmº. Sr . Governador e tendo em vista o que cons
ta do Processo nº 28790 ,0079lli88- SEAD, 

RESOLVE : 

RESCINDIR, a pedido, o contrato de trabal ho firmado en 
tre o Governo deste Território e o servidor JOÃO EVANGELIS 
TA MIRA MMTEL , ocupante do emprego de Datil Ógrafo , elas= 
se "A" , referência NM-15 , da Tabel a Permanente do Governo ' 
deste Terri t Ório , lotado na Secretaria de SaÚde- SESA, nos 
termos do artigo 481 , da Consolidação das Leis do ·Trabalho 
a contar de 03 de outubro de 1988 . 

DEPARTAJ,:ENTO DE PESSOAL, em Macapá , 17 de novembro de 
1988. 

JOS~ CARLOS MENDES JACCOUD 
Diretor do DPIGTFA 

ATA DE REUNIÃO DA COHISSÃO ESTUDANTIL DIRETORA DA U. F. . C. S. A. 

No dia dezoito ele outubro do ano de um mil novecentos 
e oitenta e oi to , às nove horas e tri nta minu tos , na sala 
número seis , autos do Préd i9 da MACAUTO - Hacapá Au tomóveis 
Ltda - sita a Rua Eliezer Levy, sem número , na cidade de 
Hacapá (AP) I realizou-se a reu•aiin entre Pres i dentes e re
presentantes do Grêmios Estudao• '' ~ Centros CÍvicos Escola 
res , que por sua vez represenrarn os cot·pos discentes dos 
respec t ivos educandários , com a presença dos segui ntes es
tudantes : Iracene Horaes Santos , Naria do Socorro Picanço , 
Nelsom Furtado , candidatos a Presidência e José ~!a ria Go
mes, Pres i dente, do Grêmio "Barão do Rio Branco", do Inst i 
t uto de EducaÇão do Amapá ; Salém Pacheco Cabr al , Vice-Pre~ 
sidente e Hauro da Si lva Santos , Presidente , do G:--êrnio "Rui 
Barbosa", do Colégio Amapaense ; Carlos Alberto Ejanes Dias 
e Denilson Sampaio , Pres idente , do Grêmio "José Joaquim da 
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Silvà Xavier", da Escola Polivalente Tiradentes; Rona l do 
Duarte e Varley Honteiro da Costa , Presidente , do Centro 
Cívico "Gera ldo Leite" , da Escola Dom Aristedes Piróvano ; 
Hárcio José de Almeida Freitas, Presidente do Grêmio "Rai
munda Hendes Coutinho", Escola Barãc do Rio Branco; e E 
Halter da Silvei-ra Souza Fil h o, r epresentante da 
Esçola Alexandre Vaz Tavares , constando a seguinte Ordem 
do Dia : Denúncia , por parte soddos- estudantes presen t es , 
contra o ex-Presidente da União dos Estudantes dos Cursos 
secundários do Amapá - U. E. C.S .A., Deuci Pereira Dias ; Dis 
cussão e tomada de resoluções diante do fa to de não ter si 
do realizado o Congresso Estadual para a eleição de Nova 
Di retoria para a U.E.C.S.A. Após a apresentação individual 
dos presentes, o estudante l~alter da Silv.eira Souza Filho 
deu abertura a Ordem do Dia expondo aos colegas a atual si 
tuação da U.E.C.S.A. e da Última administração, que teve 
como titular Delci Pereira Dias . Fazendo-se uma retrospec
tiva , foi lembrado que a reconstrução da U. E. C. S.A., em 
ma io de um mil novecentos e oit~nta e se is, apesar de ter 
represent ado um importante passo para o Hoviment o Estudan
til amapaense, foi realizada anterior e aleatoriamente as 
ent idades de base, que são os Grêmios Estudantis e, na fal 
ta destes, os Centros CÍvicos Escolares , o que gerou a con 
sequência hoje notada, que é "uma entidade centralizada em 
um pequeno grupo de "políticos estudantis" e distante da 
Escola e da realidade do v erdade iro estudante que lá se en 
contra. As duas administraçÕes que passaram pela entidade~ 
nos seus quase três anos de f uncionamento, e em especial a 
Última realizada por Deuci Pereira Dias, eleito em dezes
seis de outubro do ano passado, em congresso extraordiná
rio, tem sido muito obscuras , onde , tendo se limitado a pro 
mover festas e outras seme lhantes, o estudante , em nome da 
alegria, tem tidos seus principais problemas esquecidos" . 

· segundo Halter, " a admi nis tração t em s ido obscura, pois não 
há prestação de contas da atividades realizadas , o que gera 
desconfiança por parte da classe , e as en t i dades r epresen
t antativas do es tudantes somente são procuradas quando já 
e s t á tudo "pron tinho" e dec idi_do . Não nos procuram para con 
versar ou - tomar decisõe s . E sendo a ssim, os estudantes or~ 
gani zados , que não se limitam a do is ou .·t r ês f r ente a 
U.E. C. S. A., resolve ram reagir e, sendo que ao chegar qui n
ze de maio do corrente ano, quando legalmente dever i a ter 
ocorrido nova e leição para Diretoria da U.E.C. S. A., o en
tão Pr esidente Deuc i D~as não convocou o Congr esso Esta
dual e nem prestou satisfação ã classe , inici aram conversa 
çÕes até que , em quinze de junho deste ano , foi criada a 
Junta Govcrhativa da U. E. C. S.A., com o obj etivo de r eorgani - 
zar a entidade e r ealizar eleiçÕes , com o mandato l imitad~ 
em ses senta e cinco dias". Neste momento, adentrou a sala 
da sessão o colega estudante Randolph Frederich Rodrigues 
Alves, membro t i tu l ar da Comissão PrÓ-Grêmio da Escola Co
mercia l Professor Gabriel de Almeida Ca fé , que prontamente 
se apr esentou aos já pr e sentes . Após es ta br eve i nterrup
ção, \~alter continuou sua explanação quando " infelizmente 
a Junta Governativa, mesmo levando a par ticipar do vigési
mo sétimo Congresso da União Brasileira dos Estudantes Se
cundaris tas - U. B. E. S. , que realizou- se em'j ulho, em Go i â
nia , Go i ás , uma delegação de quarenta e s tudant es amapaen
ses, também t eve seu t empo de funcionamento esgotado sem 
conseguir -realizar seus objet ivos ." "Com Grêmi os , quase to 
dos parados, justamente pela deso r ganização geral do movi~ 
ment a e com a U. E. C.S.A. sem Diretoria r econhecida pelas 
entidades organizadas, o movimento es t udantil ficou prati
camente acéfalo, apesar de Deuci Dias ainda cont i nuar a se 
apresentar como Presidente da ent i dade ma i or e, conseguir 
apoio para r ealizar várias " Trabalhos", inclusive o de di
versas autoridades e empre sariado, sem que o fru to desses 
" trabalhos" aparecessem. Pedindo apa r te , intervlu o colega 
Denilson Sampaio , justificando que não poderíamos desmere
ce r a l guns trabalhos de Deuci Dias, frente a U.E. C. S.A. , 
como a manifestação r e ivindicando a contratação de pr ofes
sores , que estavam em falta par a as Esco l as, que teve iní 
cio na Escola Polivalente Tir adentes , tendo como l Ídere s o 
Grêmio -local e o infra- mencionado. Em contrapartida , falou 
o colega José Haria Gomes , enfatizando que, apesar de váli_ 
da a iniciat iva, a mesma foi isolada e com pouca organiza
ção, sendo que , só se obteve sucesso em atingirmo~ objeti
vos das reivindicaçÕes quando as demai s -escola s a t ingi das 
reuniram- se em movimento comum e em grande pas seata saíram 
as ruas gritando "por . professores em sala de aul a". Con'
c l uindo , Halter expôs que como as eleições não se r ealiza
ram e a entidade encontra- se desorganizada , fazia-se neces 
sário então que os r epresentantes dos estudantes de ·cada 
escola , em especial os aqui presentes , tomassem uma inici~ 
tiva para não verem nossa gloriosa entidade maior desapar~ 
cer no acaso . O estudante José Nar i a Gome s tomou a palavr a 
manifestando- se a favor de uma reunião na Cons tituição que 
rege a entidade e propÕs a criação da Associação dos Estu
dantes do Amapá . O estudante Var l ey Honte i r o da Cos t a toma 
a pal avra para saber a a titude que devem tomar as entida -

des de base quanto· ao problema levantado e pede apoio aos 
Grêmios e aos estudantes que estão tentando c'riar os seus 
Grêmios estudands , como no caso de seu educandário. Em 
questão de ordem, pedida pelo colega Randolph Frederich , 
propôs~se que iniciassemos uma discussão, ob j etiva sobre a 
organização das pr6ximas ·el eiçÕes para a U.E. C.S .A. e sobre 
a cr iação de uma Comissão encarr'egada de executá-la . Acata 
da a proposta por todos os presentes. deu-se início a fornta 
ç ão da COHISSÃO ESTUDANTIL DIRETORA DA U. E. C. S. A. - C. E. D. ~ 
U.E. C.S . A. , -at'ravés de urria votação onde foram apresentadas 
duas propostas : a) Eleições j á, apresentada pelo colega 
Randolph Frederich; b) E a outro de que a Comissão ter ia o 
objetivo de estudar a viabilização de eleições es te ano ou 
se não possível, somente no ano que vem, de \,Talter da Sil
veira Souza Filho. Decidido por votação , pela con tagem de 
oito votos a favor e cinco contra , venceu a segunda pr opos 
ta com os seguintes adendos: esta Comissão estudará a v ia~ 
bilidade do Congresso em maio do ano que vem, um mil nove
c.entos P. oitenta e nove; es t a comissão convidará o e X-pre
sidente Deuci Pere ira Dias para sua pr6xima reunião que 
r ealizar- se-a' no dia vinte e dois, sábado , do mês em curso ; 
esta comissão também fica encarre gada de pr estar o seu 
apoio, onde for possível , aos Grêmios Estudantis " Centros 
Cívicos do Estado do Amapá, a s s im como incentivar .3 criação 
de novas entidades discentes autônomas. Para a estrutura 
adminis t r at iva ficou decidido o_ seguinte : esta comissão não 
t em Coordenador-Geral , funcionará em forma de conselho , on 
de as dec isões serão tomadas por maioria simples dos pre~ 
sentes às sessões. No caso de trabalhos a executar a comis 
são pode se s ubdividir em várias subcomi ssões ou equipes ~ 
encarr~gadas de tarefas específicas , que poderão apontar , 
dentre seus componentes, um coordenador . Cada reunião será 
presidida por um membro da comissão, escolhido pelo voto 
d-os demais pr esentes , o qual apon t ará os seus auxiliares 
dur ante a sessão . Cada entidade discente ou estabelecimen
to , terá um r epr esentante dentr o da Comi ssão , e , em caso 
de · falta deste, um sup l ente autorizado poderá" substituí-lo . 
Esta Comissão r epresenta, para todos os efeitos, a Dire to
ria da União dos Estudantes dos Cursos Secundário.s do Ama
pá - U.E.C . S.A .. Logo após as ·entidades presentes apr e
sentaram os seus representantes a comissão que ass im f icou 
constituída : EDJAN GIBSON; do Grêmio "José Joaquim da Sil
va Xavier" , da Escola polival ente Ti radentes ; JOSÉ - ~!ARIA 
GO~!ES , do Grêmio "Barão do Rio Branco", do Instituto de Edu 
cação do Amapá ; NÁRCIO JOSÉ AL!·!EIDA DE FREITAS , do Grêmio 
"Ra imunda Hendes Coutinho, da Escola Barão do Rio Br anco ; 
HAURO DA S-ILVA SANTOS, do Grêmio Ruy Barbosa", do Colégio 
Amapaense ; ELCIDES BARROS VALES, do Grêmi o "Graziela Reis 
de Souza", da Escola de mesmo nome; RANDOLPH FREDERICH ·RO
DRIGUES ALVES , da Comissão Pré- Grêmio da Escola Comercia l 
Professor . Gabrie l de Al me i da Café ; VARLEY HONTJ·; , RO DA COS
TA, do Centro Cívi co "Gera ldo Leite", da Escola Dom .Arísti_ 
des Piróvano e I11ALTER DA SILVEIRA SOUZA FILHO, representan 
do a Escola Al exandre Vaz Tavares . A questão de como esta 
Comi ssão prestaria o apoio aos Gr êmios e Centr os CÍvicos e 
a data do próximo Congresso ficou para ser decidido na pr~ 
xima reunião , anteri ormente marcada para a Esco l a Grazi e l a 
Reis de Souza . Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por 
ence rrada a r eunião onde eu, Halter da Silve ira Souza Fi
l ho, lavrei a pres ente Ata que va i por mim assinada e de
mais presentes . 

HALTER DA SILVEIRA SOUZA FILHO 
Secretariou 

SECRETARIA DE PLANEJI\.MENTO E COORDENAÇÃO 

CQ~V~NIO N2 067/ 88-SEPLAN 

CDNV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO AMAPÁ E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, COM p, INTERVENI

~NCIA ÍJA SECRETARI A DE PLANEJAMENTO E COOROE!~AÇÃO , PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Amapá , ~epresen tado neste ato pel o seu G~ 

vernador , Senhor J ORGE NOVA DA COSTA , dorav ante denomi nado 

simpl esmente GOVERNO e a Prefeitura Municipal de Laranjal 

do Jari, inscrita no CGC (WF} nº 23 .066 .905/ 0001-60 , repr3 

sen tada neste ato pelo seu Prefei to Municipal , Senhor N~Tº 
NIO DE JESUS SAN TOS CRUZ, daqui em diante denominado sim -

pl esmente PREFEITURA, corn a i n terveniência da Secretari a '' 

de Planejamento e Coordenação , repr esentada por seu Secre

tário Substituto , Senhor ARTUR DE JESUS B~RBOSA SOTÃO da

qui e1.1 diante denominado si mpl esmente SEPLAN, resolvem de 

comum acordo cel ebrar o presen te Convênio , de acordo com 



Macapá, 21 ·11·88 DIÁR IO OFICIAL Pág. 5 

as Cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PriH'EIRA - DO FU\JDAV.E\JTO LEGAL: O 
Convênio encontra respaldo legal no Ítem XVII , do 

presente 
artigo 

18 do Decreto-Lei n2 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combi
nado com o Art. 22 , inciso X, do Decreto-Lei nº 2.300 , de 
21 d8 novembro de 1986 e de acordo com o Art . 16, § lº ,das 
DisposiçÕes TransicÓrias da CF, combinado com o Art . 25 da 
Lei Complementar 41 , de 21 de dezembro de 1981 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presen te Convênio t em 
por objetivo a elabor ação de Projeto Técnico Urbano , Recu
peração de 2 .000 metros de passarel a , construção de rAmpas 
para lavauem de roupa comuni Lár.i.a , Construção do necroté
rio c Aquisição de materiais diversos discriminados no Pla 
no de Apl icação em anexo, 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OB~IGAÇDES : 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar à PREFEITURA recursos no valor de czn 
45. O:JO, 000 , 00 (QUARENTA E CINCO MILHt'lES DE CRUZADOS), para 
atender a execução do objetivo do presente Convênio ; 

b) Acompanhar e fiscalizar~ execução do presente Con
vênio , a través do DDM/SEPLAN . 

I T - DA PREFEITURA 

u) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO, de a 
cardo com o Plano de Apl icação anexo , que fica fazendo pa~ 
te integrante deste instrumen to ; 

b) rornecer e facilitar os elemen tos necessár ios para 
que o GOVERNO , através da SEPLAN, possa acompanhar a execu 
çuo deste Convênio ; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do total 
de recursos transferidos por Força deste instrumento , den
cro do prazo estabelecido na Cl áusula Sécima deste Conv~ -
nio. 

CLÁUSULA QUAnTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura do presente Convênio ,no valor -yl obal de Cz.l 
45 . 000,000 , 00 (QUARENTA E CINCO MILHDES DE CRUZADOS) , cor
rerão à conta do FE , Pr ograma de Trabalho 03090402 . 009 , Su~ 
-Projeto Desenvolvimento Regional, Natureza de Despesa 
4130 ,48 , consoante No La de Empenho nº 10756 , emitida em 
09,11,88 , no valor acima mencionado, 

CLÁUSULA QUif~TA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recur -
sos destinados à execuçaõ do presente Convênio serão libe
rados de uma s o vez , após a assinatura deste instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DERÕSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste inscrumenco a PREFEITURA receber , en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA , obrigando-se estu a enviar ao GOVER
NO extraLo de contas e fazer constar nos diversos documen 
Los de suas prestações de contas , o nome do sacado , os nu
meros , val ores e datas das emissões dos cheques e a quem 
foram pagas as i mpor t âncias , 

CLÁUSULA srTIMA - 0/\ PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos do GOVERNO através da Secreta 
ria de Finanças - SEFIN , no máximo JO (trinta) dias apos ~ 
término da vigência deste Convênio. 

CLÁUSULf, OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire
tamenée vinculado e subordinado a PREFEITURA, •o pessoal 
quo a qualquer título venha a ser utilizado na execuç~o dos 
obje~ivos deste Convênio, nilo tendo com o GOVERNO relação • 
jurÍdirB de qualquer naturaL a ou especie . 

CLÁUSULA NOi~r, - DA PUBLICAÇÃO : A publicação deste Con
vênio no Diário Oficial do Governo do Amapá deverá ser fei 
to no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da data da 
assinatura do presente instrumento . 

CI..ÂUSULA DrCIMA - DA VIGtNCIA : O presente Convênio te
ré vigência a partir da data de sua assinatura , até 31 de 
dezembro de 1989 . 

CLÁUSULA OCCIMA PRif:EIRA - DO FORO : Para dirimir quais 
quer dÚvidas surgidas em consequência da execução deste c~ 
vênia, de comum acordo elegem o Foro da Circunscrição Judi 
ciária de Macapá , com exclusão de qual quer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo , e para validade do que Fi cou 
est abel ecido pelas partes, lavrou-se este instr umento em 
05 (ci nco) vias de igual teor e for ma para o mesmo fim de 
direi to , na presença-de 02 (duas) testemunhas abaixo as
sinadas . 

Macapá , 11 de novembro de 1988 

JORGE NOVA QA COSTA 
Governo 

~~lUR D~ JESUS BARBOSA SOTÃO 
SE:PLAN 

.A11JTO~JIO DE JESUS SANTOS CRUZ 
Prefeitura 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis . 

SECRETARifl. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PLN~O DE APLICAÇÃO 

Pl ano de Apl icação dos recursos a serem repassaoos pe
lo Governo do Amapá à Prefeitura t;1unicipal de Laranjal do 
Jari , para fazer Face a sua participação no Convênio 
067/88 - SEPL~\l. 

:~AT. DE 
DESPESA 

4130 .48 

DISCRWINAÇÃO 

TRA~!SFERtNCIA DE CAPITAL A i.iU:•JICÍ
PIOS 

- Elabo,ação da Projeto Técnico Urba 

VALOR 

no .... .. .. • . •• . .. . . • .. . . •. ...... • . . ~.000 . 000,00 

- Aqu_i siçi3o de 50 coletores ue lixo 
domiciliar .... . ..... ...... . .. ... ... l.Gl0 .300 ,00 

- Aquisição de 50 carrinhos de mão -
roda de borracha maciça . , . 690 .7:JC,:J:J 

- Aouisição de 1 conjunto motor-uom-
ba para captaç~.o de t;gua potável ... 6 . Co·~ . roo , GO 

- Equipamentos para o Posto de SaÚde õ .ODO . '.'OO,OO 

- Recuperaç.fío de 2 . OCO M de passare-
l a , .. • . ........ . . • . • , . • ...... , . .. . , 12 .OOl .QDO ,OC 

- Construção de rampas para lavagem 
de roupa comuni tária . •• .. .. .. ... .• • 3 .200 . 000 , 00 

- Construção do '\lecro tér i o .... . , .. • 3. lJ8 .800,00 

- Aquisição de 500 Lubos de 125mm p/ 
distribuição de água na ColÔnia de 
·1 ira Couro . .. ........ , . • , , ... . , . . . , 7. 300 ,000, 00 

TOTAL .'::J . '10C .OOO,OO 

Importa o presente Pl ano de Aplicaçiio no valJ. ~e C.:.~ 

4!:,000 .000,00 {QUARDH.il. E CINCO mLHt'lt:S :>E CRUZADo::;) . 

Macapá, 11 de noverr.oro ca :..958 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 
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ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃD 
SEPLAN 

ANTONIO DE JESUS S~~TOS CRUZ 
Prefeitura 

TERMO ADITIVO 

PRI MEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/ 88 , CELEBRA
DO ENTRE O GOVERNO 00 TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPA E A FIR
MA JOS~ CARLOS DE PAULA , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Terri tÓrio Federal do Amapá , neste ato r~ 
presentado por seu Governador, Dr . JORGE NOVA DA COSTA, d~ 
npminado simplesmente CONTRATANTE e a Fi rma JOS~ CARLOS DE 
PAUL.!~. , localizada nesta cidade , à Av . Mendonça Furtado , nº 
2414, bairr:n Santa Rita, inscrita no CGC/MF n2 04 .659.250/ 
0001-57 , representada neste ato por seu proprietário Sr . 
JOS~ CARLOS DE PAULA e por força das justificativas apre -
sentadas pelo Serviço Social Médico da Secretaria de Saú
de, resol vem de comum· acordo celebrar o presente Termo Ad~ 
tive ,· mediante as Cl áusulas e CondiçÕes seguintes : 

cLAUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem como 
objetivo repassar recursos como complemen t ação para o Con
trato nº 004/ 88 , .a fim de atender aos objetivos do contra
to originário. 

CLAUSULA SEGUNDA : As despesas decorrentes da assinatu
ra do presente Termo Aditivo no valor de Cz$ 762 .000 ,00 ' 
(Setecentos e sessenta e dois mil cruzados) , correrá à con 
ta do SUDS/ 88 e Fundo de Participação dos Estados , Territ6 
rios e D~strito Federal , El emento de Despesa 3.1 . 3.2 .00 , 
conforme PC nº emitido em de de 
1988, e Nota de Empenho nº emitida em de 

de 1988 , respectivamente . 

cLAusuLÀ TERCEIRA:. Os recursos destinados pelo presen
.te instrumento , serão liberados em 05 (cinco) parcelas,sen 
do a prime~ra no valor de CzG 122.000 ,00 (Cento e vinte ; 
dois mil cruzados) , e as demais no valor de CzG l60,0DO ,OO 
(Cento· e sessenta mil cruzados ) , confo; me _Cron~grama de d~ 
sembolsp que passa a fazer parte i ntegrante deste instru -
manto . 

CLAUSULA QUARTA : A publicação do presente instrumento , 
no Diário Ofici al do GOVERNO, deste T~rri t ório , deverá ser 
f eita no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua 
assinatura . 

CLAUSULA QUINTA : Permanecem inalteradas as demais cláu 
sulas pactuadas no instrumento originário ora · aditado . 

E, por estarem de acordo, 'firmam o presente Termo Adi
tivo em 05 (ci nco) vias de igual teor e forma na presença ' 
de 02 (duas) testemunhas . 

Macapá- AP, 

JORGE NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

JOS~ CARLOS DE PAULA 
CONTRATADO 

TESTEMLNHAS : 

CONTRATO N2 004/8b 

de de 1988 

PLANO DE APLICAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CELEBRAD!J ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAl DO AMAPÁ E 
A FIRMA JOS~ CARLOS DE PAULA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO , PA
RA POSTERIOR OO~ÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SE
PULTAMENTq_DE INDIGENTES, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA - DO 
OBJETI VO ,. DO INSTRUWENTO ORIGINAL . 

EM Cz~ 

ELEMENTO DE 
ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR 

DESPESA 
- - -

.J .l. 3 .2 .00 Outros Serviços e Encargos SUDE 160.000 ,00 

3.1.3 .2 .00 Outros Serviços e Encargos FPE 602 .000 ,00 

TOTAL l////////ll/ll////////l////l/l//// 762 .000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de CzG 
762 .000 , 0Ó (Setecentos e sessenta e dois mil cruzados) . 

Macapá-AP , 07 de outubro de 1988 

lí:URILO DA CONCEIÇÃO 8 . WANZELER 
Coordenador /Subs ti tu to-CSP /SESA 

Dr . J UDAS TADEU DE AL~EIDA WEDEIROS 
Secretário de SaÚde 

SECRETARIA DE SAÚOE 
COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJMAEN TO 

CONTRATO Nº 004/BB- SESA 

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

-ELEMENTO DE 
ESPECIFICAÇÃO PARCELAS 

DESPESA 
FQ\JTE VALOR INICIAL 

QUANTIDADE VALOR UNITAAIO VALOR GLOBAL 

3. 1.3,2 .00 Outros Serviços e Encar gos Sl.DS 160 .000 ,00 160 .000,00 

3.1. 3.2 .0G F. P.E 01 122 .000 ,00 122 .000, 00 

3.1. 3.2 . 00 F.P.E 03 160 .000,00 480 . 000 ,00 
TOTAL I lll//l//ll/l//ll//l//ll//l//ll///l// 160.000 ,00 04 ll///l///ll/1 762 .000 ,00 

Macapá-AP, 
Or. JUDAS TADEU DE ALWEIDA MEDEIROS 

Secretário de SaÚde 

MINERAÇÃO NOVO ASTRO S.A. 

de de 1988 

Torna público que requereu a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) a licença de Operação 
para as atividades do laboratório de análises química de Macapá, AP - T.F.A. 
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SINDICATO OOS ARRUMAOORES DO TERRITÚRIO FEDERAL DO NAAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 07/ 88 
ASSEMBLtiA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente Edital , f icam convocados todos os senho
res associados deste Sindicato, para reunirem-se em As
sembl éi a Geral Ordinária à r ealizar-se- á no próximo dia 27 
deste mês e ano em primeira convocação com o mÍnimo de 
2/3 dos associa~os presentes às 00 : 30 horas e às ~9 : 00 ho
ras em segunda e Úl tima convocação com qualquer numero de 
Associ ados presentes , em sua sede social sito à Avenida 
Mendonça JÚnior, 268 - Centro - f!oacapá- AP, para deliber a
rem sobre a segu:i.nte Ordem do Dia ; 

0 ) _ Leitul'a , aprovação ou nrío da Ato da Assembl CÍia an 
terior . 

lina Carval ho dos Santos . 

El a é filha de Aristeu Pinheiro c d8 Mari a José Costa . 

BENEDITO DUARTE DE AZEVEDO e OSVALDINA DOS REIS CAMPDS 

Ele P. filho de Mariano de Azevedo Filho e de Fel icia 1 

Maria de Azevedo . 

Ela é filha d8 Marcolino Campos e de Luiza do Amaral 
Reis . 

LUIZ OLEGARIO CARDOSO CAMPOS e FRANCISCA GRACIETE GOES 
DE CARVALHO . 

El e é filho de Luiz Maciel Campos e de Eudoquicias Ser 
menta Cardoso . 

b) _ Apresentação da proposta orçamentária oara o ex e r El a é f ilha de Alfredo Pontes de Carval ho e de Aracy 
CÍeio / 89 . Coes de Carvalho . 

c) - Pedido de um crédito suplementar para o exercÍcio 
em curso, 

d) - Parecer do Consel ho Fiscal . 

Macapá- AP, 17 dP. novembro de 1988 

BENEDITO BORGES GONÇALVES 
Presiden Le 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE Q8 (DITO) DIAS 

Pelo presente edital F1ca NOTIFICADA DISTRIBUIDORA PI 
AUI ENSE , atualmente em lugar incerto e não sabido, reclam~ 

da nos auto~ do processo nº 891/88-JCJ-MCP, em que RAIMUN
DO RODRI GUES GOMES é recl amente , para ciência da decisão 
cujo intei ro teor é o seguin te : " ... RESOLVE A IVM . JUNTA DE 
CONCILIAÇÃO E JULGAWfNTO DE MACAPÁ , SEM DIVERGtNCI A, JUL
GAR TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO PARA CONDENAR OIS -
TRIBUIDORA PIAUIENSE A PAGAR A RAIMUNDO RODRIGUES GOWES 
Cz$- 88 . 392 ,00 A TÍTULO DE SALÁRIO RETIDO EM DOBRO , AVISO 
PRt:VIO . 13º SALÁRIO E FtRI AS PrlOPDRCIONAIS , MAIS AS PARCE
LAS I lÍQUIDAS DE FGTS, HORAS FX TRAS E ADICIONI\L NOTURNO ,· E 
REFLEXOS SOBRE 139 SALÁRIO E FtRIAS . ANOTE-SE. A C.-'S DO ~ 
CLAMANTE CONFORME A INICIAL , FAZENDO-SE AS COMLJIJICAÇllES DE 
PRAXE . J UROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI. I UDO 
CO:-JFORME A FUNDAMENTAÇÃO . CUSTAS PELA RECLAMADA SOBRE Cz$ 
100.000 ,00 NA QUANTIA DE Cz$ 4 ,155,68. 

Secret ari a da Junta de Conciliação e J ulgamento de Ma
cap~ , l O de novembro de 1988 . 

JAH/E HEITOR SILVA DOS ANJOS 
Diretor de Secretaria 

VENAIIICIO FER:--JANDES DA SILVA c tAARIA DO PERPETUO SOCOR
RO ROSA BARBOSA, 

Ele é Filho de Oomi nyos Sel em dos Santos o de Mari a Ur 
bana Fernandes da Silva . 

El a é filha de Arlindo Barbosa e de Maria 
Rosa Barbosa . 

Concei ção 

EDIMILSON CORDEIRO TAVARES e RAIMUNDA BAIA DOS SANTOS . 

El e é Filho de Raimundo Pal heta Tavares e ele Mari a Cor 
deiro Uma . 

Ela é Filha de Guilherme Alvos dos Santos e de Teofila 
Bai a dos Santos . 

MANCEL SI LVA DOS SANTOS e MARIA RAIMU:-JDA UlJS SANTOS . 

Ele é f ilho de José Barroso dos Santos e .de Raimunda 
Sil va dos Santos . 

Ela é Filha de Ermila dos Santos . 

J~ELICIO RAI MUNDO CAfWAu-JO FERREIRA e MARIA M/\DALENA TA 
VARES DOS SANTOS, 

Ele é Filho de Leoterio Ferreira e de Aniceta ·:arvalho 
Ferreira. 

Ela é filha de Enedino Santana dos Santos e de Maria 
Cantuária Tavares dos Santos . 

Quem souber de qual quer impedimento l egal qu8 os iniba 
de casar um com o out ro, acuse- os na formo da lei. 

Macapá , l O de novembro de 1988 

RCGINA LUCIA ,SENA DE ALJ/EIDA 
Escrevente Juramentada 

CARTÚRIO JUCA 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

CARTÓRIO JUCÁ O Ofi cial d.e Registro Civil desta Comarca de Woacapá , 
Cap . do Est . do' Amapá, . RepÚblica Federativa do Brasil fa< 

PRDCLNAAS DE CJ\SAI/ENTO saber que pretendem se casar : StRGIO ARARIBDIA SALOMÃO DE 

SANTANA com SOLANGE MARIA FERNANDES DE MIRANDA . 
O Oficial do CartÓr io Civil desta cidade de Macapá-C.a-

pital do Estado do Amapá - RepÚbl ica Federativa do Brasil , Ele é Filho de Dinair Chagas de Santana e Doralice Sa-
faz saber que pretendem se casar: DOMINGOS CARVALHO 'DOS lomão de Santana . 
SA\JTOS e LUCI COSTA PINHEIRO. 

Ele é f ilho de Aladir de Paivà Miranda e Maria Fernan
El e é filho d8 Raimundo Pereira dos Santos e de Marce- des de Miranda . 



Macapá, 21-11-BB DIÁRIO OFICIAL Pág. B 

Quem souber de qualque1· impedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei . 

Macapá- 1\P , 17/11/88 

REGJ:NA LUCIA SENA DE AUEIDA 
:ii( 

Esérevente Jurame~tada 

CARTÓRIO J UCÁ 

PROCLAMAS DE CASA~/ENTD 

O Ofici al de Registro Civil desta Comarca de Macapá 
Cap . do Est, do Amapá , RepÚblica Federati va do Brasil faz 
saber que pretendem se casar: S~RGIO RODRIGUES DA SILVA 
com LEILA ROSN~CELA LACERDA DA ROCHA . 

El e é filho de Francisco Rodr i gues da Si l va e Mar ia Jo 

se Rodrigues da Silva . 

El a é filha de Euri ca Lacerda da Rocha . 

Quem souber de qualquer impedimen to legal 4ue os iniba 
de casar um com o ou tro, acuse-os na forma _da Lei . 

Macapá- AP , 11 de novembro de 1988 

REGINA LUCIA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Juramentada 

CARTÓRIO JUCÁ 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

o Oficial de Registro Civi l desta Comarca de Macapá 
Cap . do Est . do Amapá , RepÚblica Federativa do Br asi l , faz 
saber que pre tendem se casar : RAFIC DE i~AZARt VIANA LH!IA 
com CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA . 

Ele é filho de Armando Pedrada Li ma e Tereza Viana Li -

ma . 

El a é filha de Fr anci sco Pereira da Silva e Mari a Bra
zil iana da Si lva . 

Quem souber de quaiquer i mpedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse os na forma da Lei . 

REGI NA LUCIA SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Juramentada 

CARTÓRIO JUCA 

PROCLAMAS DE CASAWEN TO 

O Oficial do CartÓri o Civil desta ci dade de Macapá- TFA 
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar : ISAEL Dt CARVALHO BARROSO com ~A BENIGNA FERREIRA 

DE OLIVEIRA . 

El e é f i l ho de Levi Barroso e de Sil domar de Carvalho 

Barroso . 

El a é f ilha de Benigno de Oliveira e ie~ Mari~
Ferreira de Oliveira. 

Lu~ 

Quem souber de qualquer i mped i mento l egal que os i niba 
de casar um com o outro , acuse- os na forma da Lei . 

Macapá , 08 de nouembr o de 1988 

REGINA LUCI A SENA DE ALWEIDA 
Escrevente Jur amentada 

CARTÓRIO JUCÁ 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

o Oficial do Cartório Civil desta cidade de Macapá TFA 

RepÚblica Federaé~va do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar : AiHO:~IO CARLOS CASTRO DOS S~TOS com MARILEA OLIVEI 
RA TEIXEIRA . 

Ele é filho de Herondino dos Santos e de Maria Amélia 
Castro dos Santos . 

Ela é filha de Aluizio Ferreira Teixei ra e de Mari a A
l ice Ol iveira Teixeira . 

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

Macapá, 16 de novembro de 1988 

JOSt ROBERTO SEi~A DE ALMEIDA 
Ofi ci al Interino 

CARTÓRIO JUCÁ 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Ofi ci al de Registro Civil desta Comarca de Macapá
Cap. do Est . do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem se casar : ROiiiALDO DOS SANTOS LIMA com 
ELY CARDOSO DE SOUZA . 

El e é fi l ho de Manoel Moaci>' de Lima e Ilda' dos Santos 
Lima . 

El a é filha de Ely Barbosa de Souza e Joana Cardoso de 
Souza . 

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

Macapá- AP , 16 de novembro de 1988 

HELENIS~ R. DA COSTA TORRES 
Escrevente Autori zada 

CARTÚRIO JUCÁ 
PROCLAHAS DE CASAHENTO 

O Ofic i a l do car tório civi l des t a c idade de Hacapá- TFA
Repúbl i ca-Fede r a tiva do Br as il, faz saber que pretendem se 
caslfÍ' : VILDON DE OLIVEI RA SOARES com ELIANA HOREI RA DO NAS 
CINENTO 

El e é filho de Ra i mundo Alme i da Soa~es e Har ia Anas ta
cia de Olive i ra Soare s . ./ 

El a é fi l ha de Luz i a Moreira do Nasc iment o . 

Quem souber de qua l que r impedi mento l egal que os iniba 
de casar um com outro , acuse- os na forma da Le i . 

Hacapâ - 14 de novembro de 1988 

REGINA LÜCIA .. SENA DE ALHEIDA 
Escrevente Juramentada 

CART6iuo JUCÁ 

PROCLAHAS DE CASAHENTO 

O Of i cial do Regist r o Civi l des ta Comarca de Hacapâ 
Cap . do Est. do Aii1apâ , Repúbliéa Federativa do Brasi l , faz 
saber que pretendem· !;~.> c_as ar : ALBERTO \HLLIAM VIANA DE CA~ 
TRO com ANA PAULA SOARES. DM SILVA. 

I 
El e é f ilho de Ger aldo' Alves de Castro e de t!aria Ru t h 

Vi ana de Castro . 

El a é f i lha de Franc isco Lopes da Silva e de Hary Ire
ne Soares da Silva . 

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

~!acapá - AP, 09 de novembro de 1988 

REGINA LÚCIA SENA DE AL~ffiiDA 
Escrevente J ur amen tada 


	

