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valor: r$ 3.798,00. cb PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-
31; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
     
PORTARIA Nº4676/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. verão 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
servidores: sgt PM reginaldo carvalho da silva; cPf: 296.244.792-
91; valor: r$ 696,32. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº4677/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. verão 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
sgt PM antônio Marcos Miranda da Paz; cPf: 613.259.882-00; valor: 
r$ 659,40. cb PM danielle velasco oliveira; cPf: 951.244.622-72; valor: 
r$ 633,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº4678/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM genildo 
da silva costa; cPf: 574.908.802-20; valor: r$ 2.637,60. sgt PM Marcio 
salim leal; cPf: 352.873.222-91; valor: r$ 2.637,60. sgt PM roberto 
carlos Pinheiro Pereira; cPf: 650.374.992-91; valor: r$ 2.637,60. cb PM 
augusto oliveira da costa; cPf: 834.475.392-91; valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Kisan lourenço costa gonçalves Júnior; cPf: 025.971.082-28; 
valor: r$ 2.532,00. sd PM bruno Henrique del castillo Pimentel; cPf: 
020.858.452-82; valor: r$ 2.532,00. sd PM Patrick carlos batista de 
leão; cPf: 024.834.461-75; valor: r$ 2.532,00. ordENador: cEl QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4679/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-
Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 12 a 22/08/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: tEN PM breenda 
baker tavares; cPf: 995.016.432-04; valor: r$ 2.822,20. sgt PM 
valdeci Pereira da silva; cPf: 395.391.562-20; valor: r$ 2.637,60. 
sgt PM vanessa de lima dantas Neves; cPf: 744.883.502-59; valor: 
r$ 2.637,60. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº4680/22/DI/DF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais reforço de Policiamento (op. lei 
seca, 1° Quinz de agosto/22); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 30/07 
a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sgt PM aldo Natalino conceição de souza; cPf: 428.248.932-
49; valor: r$ 3.956,40. cb PM adriano costa alves; cPf: 883.122.082-
91; valor: r$ 3.798,00. cb PM Jhonata albuquerque botelho; cPf: 
535.031.632-04; valor: r$ 3.798,00. cb PM felipe carvalho trindade; 
cPf: 012.558.012-63; valor: r$ 3.798,00. sd PM gerson costa do 
Nascimento; cPf: 018.130.112-14; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4681/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii a) ; fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 30/07 a 
04/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: tEN PM diogo costa dos santos; cPf: 919.059.312-04; 
valor: r$ 1.411,10. sgt PM Madson douglas de brito oliveira; cPf: 
835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. cb PM leandro de sousa santos; 
cPf: 857.253.232-34; valor: r$ 1.266,00. cb PM Jurandir Pereira da 
silva Neto; cPf: 779.708.612-53; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4682/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii b); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 04 a 09/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
MaJ PM diego lima brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: r$ 1.582,60. 
sgt PM Yasmin rocha do Nascimento; cPf: 935.396.302-87; valor: 
r$ 1.318,80. sgt PM Paulo césar rodrigues da silva; cPf: 646.672.192-
20 ; valor: r$ 1.318,80. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº4683/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de trânsitonas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/ 
sUPErvisÃo ii c); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 09 a 14/08/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
tEN cEl PM Jorge luiz aragão silva; cPf: 442.725.612-00; valor: 
r$ 1.582,60. tEN PM diogo costa dos santos; cPf: 919.059.312-04; 
valor: r$ 1.411,10. cb PM leandro de sousa santos; cPf: 857.253.232-
34; valor: r$ 1.266,00. cb PM Jurandir Pereira da silva Neto; cPf: 
779.708.612-53; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4684/22/DI/DF – objetivo: Policiamento E fiscalização de 
trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo iii 
a); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: salinópolis-Pa; Período: 30/07 a 04/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: tEN PM adão Marcos Espirito 
santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; valor: r$ 1.411,10. cb PM cleyton 
batista lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronny Ewerton 
santos da silva; cPf: 922.276.942-20; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronnyel de 
sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4685/22/DI/DF – objetivo: realizar Policiamento E fiscalização 
de trânsito Nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo 
iii b); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 04 a 09/08/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM Madson douglas de 
brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. cb PM cleyton batista 
lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$ 1.266,00. sd PM Wanderley ribeiro 
gomes; cPf: 017.887.402-70; valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4686/22/DI/DF – objetivo: realizar Policiamento 
E fiscalização de trânsito Nas rodovias Estaduais ( 1ª QUiNZ de 
agosto/22-bPrv/sUPErvisÃo iii c ); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; 
Período: 09 a 14/08/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidores: tEN PM adão Marcos Espirito santo de 
lemos; cPf: 468.198.782-49; valor: r$ 1.411,10. sgt PM ronald tavares 
Pantoja; cPf: 787.246.002-53; valor: r$ 1.318,80. cb PM ronnyel de 
sousa Matos; cPf: 014.078.453-57; valor: r$ 1.266,00. cb PM ronny 
Ewerton santos da silva; cPf: 922.276.942-20; valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4689/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
verão/2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM Eder da silva 
ferreira; cPf: 745.130.012-91; valor: r$ 2.637,60. sgt PM Emerson ricardo 
alves da silva; cPf: 410.638.722-00; valor: r$ 2.637,60. ordENador: cEl 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 843149
PORTARIA Nº4707/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: MaJ PM Kátia vanessa 
coutinho chaves; cPf: 679.290.792-87; valor: r$ 949,56. ordENador: 
cEl QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4708/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. adesão do Pará 2022); fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
servidores: sgt PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 448.409.262-
04; valor: r$ 1.055,04. ordENador: cEl QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 843036

OUTRAS MATÉRIAS
.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 015/2022 – PMPA/Pref. de 
Breves /PA. obJEto: o presente acordo tem como objeto a “orienta-
ção e a capacitação dos estudantes da Educação infantil, 5º e 7º ano 
do ensino fundamental da rede municipal de ensino de breves/Pa, nas 
questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de drogas por meio 
da metodologia do Programa Educacional de resistência as drogas e à 
violência (ProErd)”. assiNatUra: 22/08/2022. vigÊNcia: 22/08/2022 a 
21/08/2024. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante-geral da PMPa; 
JosE aNtoNio aZEvEdo lEÃo – Prefeito Municipal de breves/Pa.

Protocolo: 843191
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 13/2022. obJEto: “a edu-
cação, valores éticos e morais, esporte, cultura e lazer de crianças e 
adolescentes do município de breves/Pa, nas questões referentes ao 
enfrentamento primário às mazelas sociais por meio da metodologia do 
Programa PMZito”. assiNatUra: 22/08/2022. vigÊNcia: 22/08/2022 a 
21/08/2024. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante geral da PMPa; 
JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO – Prefeito de Breves/PA.

Protocolo: 843189
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

PARÁ CFSD/PM/2012
CONCURSO PÚBLICO N.º 003/PMPA/2012

EDITAL Nº 59/PMPA, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
a PolÍcia Militar do Estado do Pará e a sEcrEtaria dE Estado 
dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), considerando Mandado 
de segurança Processo nº 0037781-11.2013.8.14.0301, tornam pública 
a convocação de candidato na condição sub judice para realizar a Prova 
de EXaME PsicolÓgico do concurso Público N. 003/PMPa/2012 para 
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admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado 
do Pará, conforme abaixo:
1. CARGO: ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
INSCRIÇÃO, CANDIDATO 
18604, abraÃo silva QUEiroZ 
2. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE EXAME PSICOLÓGICO
2.1. rua do Una, 156 (reitoria) - bairro: telégrafo – dia 29/08/2022 às 15 
horas* (Prova de exame psicológico)
cEP: 66.050-540
* Horário local de belém – Pará.
3. ORIENTAÇÕES
3.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
da Prova de EXaME PsicolÓgico com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido do documento 
de identidade original, conforme especificado no edital de abertura do 
concurso público.
3.2. todas as orientações para a realização da Prova de EXaME 
PsicolÓgico constam no Edital de abertura do concurso público N.º 003/
PMPa/2012.
4. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 22 de agosto de 2022.
coroNEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 843202

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N°108/2022-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora gabriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rg 
39719, cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do fasPM - Ma-
rabá, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
na 339030 (Material de consumo) e r$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
bancária.
belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoisÉs costa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842657
PORTARIA N°107/2022-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor EdilsoN aNtoNio bEZErra do NasciMENto 
rg nº 25129 cPf n° 361.933.212-68 Mf nº 56886981, rEPrEsENtaNtE 
do fasPM dE MoNtE alEgrE/Pa, a utilizar o adiantamento no valor to-
tal de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais) na 339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
bancária.
belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio gENtil silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842639

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 146/2022/Gab. Diretor/FASPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar em virtude da necessidade de apoio veicular vtr do fasPM. 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: barcarena e 
abaetetuba-Pa; destino: belém-Pa; Período: nos dias 08, 15, 16, 18, 20 e 
30 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação 
na categoria “b”; servidor: sgt PM rg 21570 lEoNito JEsUs do rÊgo; 
cPf: 394.840.922-68, no valor: r$ 791,28. ordENador: raUl ZÊNio 
gENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEcEbiMENto do valor.

Protocolo: 842896

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO N° 007/2018 - FUNSAU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro), 0301 (re-
curso do tesouro – sUPErávit), 0150 (recurso Próprio), 0350 (re-
curso Próprio e superávit), Pi: 1050008277c, Programa de trabalho: 
06303150282770000, Natureza de despesa: 339039
valor total: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: cib – coNsUltorios iNtEgrados dE bragaNÇa ltda
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 842821

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 051/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/oU-
rÉM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 460.560,00 
(QUatrocENtos E sEssENta Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais) 
para as 380 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR 
1 adalbErto fErrEira soarEs JUNior 700.036.992-26 r$ 1.212,00 
2 adriEl da silva PastaNa 030.305.922-27 r$ 1.212,00
3 albErtiNa Maria batista dos saNtos 610.552.202-91 r$ 1.212,00
4 albErto rodrigUEs da silva 543.840.362-72 r$ 1.212,00
5 alciaNE loPEs da silva 772.784.452-72 r$ 1.212,00
6 aldiNEia do socorro soUZa E soUZa 010.290.012-43 r$ 1.212,00
7 alEX da silva assUNcao 818.057.052-53 r$ 1.212,00
8 alEXaNdra da PaiXao soUZa 700.399.912-96 r$ 1.212,00
9 alfrEdo catariNo gasPar 071.472.102-63 r$ 1.212,00
10 alfrEdo da silva saNtos 210.754.412-34 r$ 1.212,00
11 alfrEdo dos saNtos aNdradE 001.140.522-80 r$ 1.212,00
12 aNa alicE silva araUJo 700.765.452-53 r$ 1.212,00
13 aNa caroliNa dE soUZa viEira 036.088.512-83 r$ 1.212,00
14 aNa cElia MElo dE soUZa 897.786.262-00 r$ 1.212,00
15 aNa claUdia da foNsEca 808.212.512-87 r$ 1.212,00
16 aNa clEia lEitE coUtiNHo 000.691.562-04 r$ 1.212,00
17 aNa clEidE cUNHa XaviEr 876.279.142-72 r$ 1.212,00
18 aNa clEidE MElo dE soUZa 017.198.702-09 r$ 1.212,00
19 aNa Karla ModEsto PiNto 005.208.152-46 r$ 1.212,00
20 aNa lUcia dE olivEira saldaNHa 049.608.762-20 r$ 1.212,00
21 aNa lUcia liMa dE soUZa 364.800.022-53 r$ 1.212,00
22 aNa lUZia PastaNa da silva 830.230.702-53 r$ 1.212,00
23 aNa Maria cavalHo rodrigUEs 702.379.992-34 r$ 1.212,00
24 aNa Maria da silva ribEiro 010.700.152-70 r$ 1.212,00


