
João Pessoa - Sexta-feira, 08 de Fevereiro de 2013Nº 15.158 Preço: R$ 2,00

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DA PARAÍBA

Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária

SECRETARIAS DE ESTADO

     



       

  

        

    

 





     



   

     

          

  

  





     



   

    

         

        







     



   

   

      

       

 





     



   

   

           

         

 





     



   

   

      

  

  





     



   

   

    

  





     



   

    

   

    

  





     

 

     

       

 

         

  

 

     

 

     

       

  



João Pessoa - Sexta-feira, 08 de Fevereiro de 20132 Diário Oficial

Fones: 3218-6533/3218-6526 -  E-mail: wdesdiario@gmail.com
Assinatura: (83) 3218-6518

BR 101 - Km 03 - Distrito Industrial - João Pessoa-PB - CEP 58082-010

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Anual .................................................................................................................. R$ 400,00
Semestral ........................................................................................................... R$ 200,00
Número Atrasado .............................................................................................. R$      3,00

DIRETOR  ADMINISTRATIVOSUPERINTENDENTE

GOVERNO DO ESTADO

DIRETORA  DE OPERAÇÕES

EDITOR DO DIÁRIO OFICIAL

DIRETOR TÉCNICO
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Secretaria de Estado
da Administração
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Polícia Militar
do Estado da Paraíba
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Secretaria de Estado
da Infraestrutura

 

    



   

  

     

    

   

              

     

  

         

      

   

     

    



   

  

       

   

  

              

     

  

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento da Agropecuária
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