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diÁria
.

Portaria Nº01439 de 22/09/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:capanema.
Periodo: 14 a 16.09.2021(2,5)diárias
Servidores:
-5960-262/1-Yngrid Henrique Tavares rodrigues Santana-Gerente op.Móvel
-5961-1239/1-antonio carlos Bandeira alves-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 708346
Portaria Nº 01440 de 23/09/2021
objetivo:ação de regularização fundiária Urbana
Municipio: Salinópolis/Pa.
Periodo: 23/09/2021(0,5) diária
Servidores:
-5939-008/2-caique Nilson do Nascimento amaral-Técnico/dEaf
-5918-157/2-Hugo lopes Teixeira-Técnico/dEaf
-8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 1445 de 23/09/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: igarapé-açu/Pa
Periodo: 23 a 25.09.2021(2,5)diárias
Servidores:
-5921-481/4-fabiel rodrigues carvalho- assistente administrativo
-5926-234/2-larissa ferreira dos Santos-assistente administrativo
-5924-619/3- Patricia cunha de oliveira Bastos-Técnico/dEaf
-5961-498/1-Yann Bruno Pereira assunção-assistente administrativo
5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
.

Protocolo: 708764
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1441/2021 de 23/09/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/977722, datado de 03/09/2021.
r E S o l V E:
alTErar, o município da programação de viagem de Paragominas para 
ourém, concedida na PorTaria Nº 1324/2021 de 08/09/2021, pulicada 
no doE nº 34.693 de 09/09/2021, das servidoras amanda david freitas 
Tavares, Técnico-dEaf, leidiane ribeiro Medeiros, Técnico-dEaf, artur 
Trindade favacho, Técnico-dEaf, Sonia Suely dos reis Pedroso, agrimensor
e adriel de frança Viana, Motorista.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 708620
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

e d i t a L
ProFissioNais HaBiLitados – BaNco de credeNciados 

do iterPa – editaL Nº 001/2021
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa torna público, para conheci-
mento de quem possa interessar, a relação nominal dos profissionais ha-
bilitados e aprovados para prestação de serviços de georreferenciamento, 
visando compor o Banco de credenciados do iTErPa, conforme Edital nº 
001/2021, publicado no doE nº 34.663 de 09 de agosto de 2021. Em cum-
primento ao item “5.2”, alínea “a.2”, do referido Edital, os candidatos apro-
vados e abaixo relacionados, ficam convocados a participarem do curso 
de qualificação profissional de georreferenciamento, a ser promovido pelo 
iTErPa, no dia 30.09.2021, em plataforma online, pelo link de acesso a 
ser encaminhado pela coordenação do comitê, juntamente com as devidas 
informações complementares, via e-mail cadastrado pelo candidato no dia 
de sua inscrição na plataforma Sicarf, uma vez que se trata de requisito 
obrigatório para obtenção do certificado de credenciado desta autarquia.
1. aldEMar aMoriM dE alMEida
2. aNToNio daNiEl MElo da SilVa
3. aNToNio NoNaTo corrEa doS rEiS
4. aNToNio WilliaNS PiNTo fErrEira
5. alaN PErdiGÃo MENdoNÇa
6. aNdErSoN fErNaNdo liSiaK
7. aNToNio HUMBErTo dE MoUra
8. claUdEMir SiMiao MorEira
9. carloS adoNaY
10. clEBEr dE SoUZa oliVEira
11. clEBSoN raiMUNdo MESQUiTa Maia
12. cilENa doS SaNToS MoY dE liMa
13. claUdio SaNToS MarTiNS dE rESENdE
14. dioGo GUErrEiro rEalE
15. EliaN Maria SalES MarTiNS

16. EdiNaldo coElHo dE liMa
17. EdiaNdErSoN raMoS rEGo da SilVa
18. ErBErTH SilVaira carValHo
19. EdilSoN JUNior dE SoUSa
20. EdSoN doS SaNToS rocHa
21. Erica EliSa BErNardo PiNHEiro
22. EdSoN aNcHiETa dE JESUS
23. EliEl VaScoNcElo dE oliVEira
24. fraNciSco dE SoUaS filHo
25. frEd NaZarENo MoNTEiro dE SoUZa
26. frEdErYco aUGUSTo PErEira EllErES
27. faUSTo ScaPiNi
28. GilSoN PErEira da SilVa
29. GraciEllY EMEriQUE dE liMa da SilVa
30. HEllEM criSTiNa TEiXEira rodriGUES
31. HEBErTH riBEiro SaNToS
32. iTaNaY SaBiNo da SilVa
33. JoSÉ WilSoN rodriGUES dE SoUSa
34. JacKSoN carNEiro doS SaNToS
35. JoSÉ clEdSoN fEliPE dE MoraES
36. JEffErSoN VarEiJÃo MorEira
37. JEaN carloS rodriGUES
38. JUNior PErEira alVES
39. liNdoMar BEZErra PErEira
40. lEaNdro PErEira dE MoraiS
41. lUiS carloS da coSTa caXiado
42. lUiS VaNdErlEi cardoSo MENdES
43. lUiS MarcElo dE alMEida caXiado
44. lEilToN da SilVa araUJo
45. loriNaldo araNHa MaciEl
46. liliaN coNcEiÇÃo TaVarES
47. MarcoS PaUlo MENdES
48. MarcElo BEZErra PErEira
49. MarcUS daVi da SilVa BraSil
50. MaNUEl claUdio oliVEira da cUNHa
51. odilio dENiS alMEida NaSciMENTo
52. oZEiaS carValHo dE SoUZa
53. PaUlo roBErTo TrEViSo
54. roBSoN JoSE carrEra raMoS
55. rodriGo aUGUSTo fErrari
56. rodriGo rocHa da SilVa
57. roNEX SaNToS dE JESUS
58. rÔMUlo PErEira daMaScENo da SilVa
59. SaMara da SilVa SoUZa
60. SEBaSTiÃo TEiXEira da SilVa
61. SEBaSTiÃo da coNcEiÇÃo diaS
62. TailaNE KElY coSTa draGo
63. WEBSoN ViEira da SilVa
64. WEcTor KalEB liMa dE alMEida
65. WENdEl fraNKliN ciPriaNo da SilVa
66. WilSoN daNiEllETo dE HolaNda
OBS: Este Edital cancela o Edital publicado no Diário Oficial do Estado nº 
34.704, de 20 de setembro de 2021, protocolo nº 706235, em virtude de 
ter sido identificado um equívoco na publicação da relação de nomes gera-
dos pelo Módulo credenciado do Sistema Sicarf, onde houve duplicação 
dos nomes não abarcando assim a relação completa dos aprovados.
Belém(Pa), 23.09.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa - coordenadora do comitê para análise 
de Gorreferenciamentos

Protocolo: 708918
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.
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Portaria
.

Portaria Nº. 053/2021 - NGPr – 23 de setembro de 2021.
o GErENTE EXEcUTiVo EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo 
do Pará rUral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabe-
lecida na lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e de acordo 
com o processo nº 2021/1058514.
rESolVE: conceder suprimento de fundos a Servidora Bernadete do So-
corro rodrigues Batista da Silva, Secretaria Executiva, id. funcional nº. 
1604496, portador de cPf:264.778.232-68; – o valor de suprimento cor-
responde a r$3.000,00 (três mil reais) e destina-se a atender despesas de 
pronto pagamento; a despesa a que se refere o item anterior correrá por 
conta das seguintes classificações: - 339039 - R$3.000,00 (três mil reais) 
– Serviço Pessoa Jurídica
o valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem bancária.
Para prestação de contas: até 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MESSiaS fErrEira do NaSciMENTo filHo
Gerente Executivo em Exercício - NGPr

Protocolo: 708589


