
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

PORTARIA Nº 019/2022-GAB/SEJUSP 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, com uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, Incisos I e II da Constituição Estadual e 

Decreto nº 0792, de 26 de março de 2018. 

 
RESOLVE 

 

Art. 1º É com dever de justiça e seguindo a política de valorização dos servidores públicos 

do Governo do Estado do Amapá QUE ELOGIO os servidores abaixo relacionados, integrantes da 

Unidade de Transporte da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – 

UNITRANS/SEJUSP, pelos relevantes serviços prestados e pelo compromisso, dedicação, 

competência, eficiência e disponibilidade, durante todo o processo de organização, regularização 

da frota de veículos desta Secretaria, bem como a legalização junto aos órgãos competentes dos 

automóveis que foram recebidos pelo Estado do Amapá em doação e viaturas novas adquiridas 

destinadas ao Sistema de Segurança Pública do Estado. 

Os agentes de segurança pública em tela não mediram esforços para executarem as suas 

atividades com excelência, não faltou empenho no cumprimento das missões que lhes foram 

atribuídas e, em nenhum momento agiram de modo desidioso, pelo contrário, colocaram suas 

experiências à serviço do que lhes foi confiado.  

Exemplo este que deve ser seguido por seus pares, com isso, elevando o nome do Governo e 

desta Secretaria de Segurança Pública. Concito aos servidores subscritos a continuarem com a 

dedicação e entusiasmo demonstrados. 

 

- Júlio Cézar Marinho da Silva - 2º TEN PMAP RR 

- Marizete de Sousa Cardoso 

- Nelcingue Costa Cardoso 

- Wenderson de Matos Cardoso 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Macapá-AP, 02 de maio de 2022. 

 
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá 
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