Chiquinho da Umes é o novo
Superintendente do Incra em
Santarém
… Vereador com dois mandatos pelo PSDB não concorreu à
reeleição por problemas de saúde (Fotografo:Reprodução)
A Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina Correa da Costa Dias, assinou a Portaria Nº
410, no dia 23 de dezembro de 2020, nomeando o ex-vereador
Francisco de Sousa (Chiquinho da UMES), para exercer o cargo
de Superintendente Regional do Incra em Santarém, no Pará.
A Ministra no uso das atribuições que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, da
competência delegada pelo inciso II, do art. 6º, do Decreto nº
9.794, de 14 de maio de 2019, alterado pelo Decreto nº 9.989,
de 26 de agosto de 2019, e das disposições do Decreto nº
10.253, de 20 de fevereiro de 2020, resolve: Nomear FRANCISCO
DE SOUSA, para exercer o cargo de Superintendente Regional,
código DAS-101.4, da Superintendência Regional de Santarém –
SR-30, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, do Quadro de Pessoal do citado Instituto.
Chiquinho da Umes, de 45 anos, pos-graduado em políticas
públicas, não concorreu à reeleição ao cargo de Vereador, por
motivo de saúde. Sua indicação ao cargo foi feita pelo
deputado federal Junior Ferrari (PSD).
A Portaria de nomeação foi pubicada no Diário Oficial da União
desta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020.
Fonte: Portal Santarém
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