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Tomada de Preços nº 1/2017 - UASG 120628
Nº Processo: 67210018606201672. Objeto: Contratação do serviço para obra 
de reforço da estrutura portante do Hall da capelania do I COMAR. Total de itens 
licitados:0001
Edital: 11/04/2017 de 08h00 às 13h00. Endereço: Av. Julio Cesar S/n, Bairro: 
Marco BELEM - PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital. Entrega 
das Propostas: 27/04/2017 até às 09h00. Informações Gerais: Valor estimado: 
R$27.762,04.
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A o ser empossado no car-
go de procurador-geral 
de Justiça do Estado, 

ontem, no Hangar, Gilberto 
Valente Martins enfatizou que 
o Ministério Público do Estado 
(MPE) não abre mão de con-
tribuir na construção de um 
novo País, ratificando sua dis-
posição em combater sem tré-
guas a prática da corrupção e 
improbidade administrativa. 

A posse do novo procura-
dor-geral de Justiça reuniu o 
governador Simão Jatene; o 
então procurador-geral de Jus-
tiça Marcos Antônio Ferreira 
das Neves; o corregedor nacio-
nal do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
Cláudio Portela; e o conselhei-
ro Fábio Nóbrega, do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP). O diretor indus-
trial das Organizações Romulo 
Maiorana (ORM), João Poju-
cam de Moraes Filho, partici-
pou da cerimônia.

Gilberto Martins afirmou à 

imprensa: “O combate à cor-
rupção foi marca da minha 
atuação, na minha história 
como promotor de Justiça, 
como profissional do Direito, 
como conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça, e não vai 
mudar agora, quando atinjo, 
no momento, a última fase da 
minha carreira como membro 
do Ministério Público, chefian-
do a instituição”. 

“Vou continuar implemen-
tando as mesmas políticas que 
desenvolvi durante minha car-
reira, porque entendo que com-
bater esse mal que a sociedade 
enfrenta é um dos caminhos 
ou talvez o principal caminho 
para atingirmos o desenvolvi-
mento”, acrescentou.

responsabilidade
O novo titular da Procura-

doria-Geral do Estado do Pará 
(PGE), Gilberto Martins, afir-
mou ter plena consciência de 
que a responsabilidade de ser 
o primeiro promotor de Justi-

ça a assumir a Chefia do MPE 
é muito grande. “Mas acredito 
que a experiência, o tempo na 
instituição (27 anos), me per-
mite ter adquirido essa maturi-
dade e a única coisa de que eu 

me comprometo é de dar tudo 
de mim para o papel do pro-
curador geral seja cumprido a 
contento”.

Entre os principais desa-
fios que observa na sociedade 

e que vão exigir a ação do MP, 
Martins apontou a necessida-
de de se promover o desenvol-
vimento econômico sustentá-
vel para geração de bem-estar 
à população amazônica. 

Combate à corrupção
ao ser empossado, procurador-geral de Justiça do estado reforça atuação contra a improbidade administrativa

PGE

  A posse de Gilberto Valente Martins no cargo de procurador-geral de Justiça do Estado foi realizada ontem, no Hangar
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A Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos do Pará 
(Aeapa) realiza eleição hoje 
(11), das 8h às 19h, na sede so-
cial da entidade, no bairro do 
Umarizal. Mais de 300 asso-
ciados estão habilitados para 
escolher a nova diretoria. O 
pleito será em chapa única, 
encabeçada pelo associado 
Mérisson Rezende de Morais, 
que promete avançar com as 
conquistas sociais e de valo-
rização profissional da classe 
dos engenheiros agrônomos, 
além de promover melhorias 
na estrutura física e dar a de-
vida destinação para as ativi-
dades que lhe são peculiares. 

Morais também promete 
valorizar os profissionais que 
atuam desde o início das ati-
vidades da associação, bus-
car apoio nas diversas esferas 
governamentais para o bom 
andamento dos trabalhos e 
outras valorizações em prol 
dos associados. 

“Estamos dando cum-
primento ao estatuto da as-

sociação que prevê eleição 
para diretoria, mesmo sendo 
em chapa única”, explicou 
Amintas Brandão, atual pre-
sidente. “Outra meta da dire-
toria é promover e incentivar 
as relações sociais e de intera-
tividade aos profissionais da 
área”, cita o engenheiro agrô-
nomo Pedro Paulo Mota, que 
acumulará o cargo de vice-
presidente da Aeapa.

A chapa única está as-
sim constituída: Mérisson 
Rezende Moraes, presidente; 
Pedro Paulo Mota, vice-pre-
sidente; Hadrielle Borges, 
primeira secretária; Bruna 
Oliveira, segunda secretária; 
tesoureiros: Edmilson Silva (1) 
e Juciney Souza (2); Conselho 
Deliberativo: Kleber Perotes, 
Célio Costa, Amintas Brandão, 
Paulo de Jesus Santos,Moisés 
Moreira e Dilson Augusto Fra-
zão; Conselho Fiscal: Giselly 
Louchard, Raul Carvalho, 
Flavia Castro, Danilo Correa 
Pena,e Francisco Nogueira e 
Manoel Moura Melo.  

Eleição da Aeapa, hoje, 
define nova diretoria
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O Tribunal Regional Eleito-
ral do Pará (TRE-PA) abriu um 
novo posto de atendimento para 
a coleta de dados biométricos dos 
eleitores em Belém. O espaço está 
localizado no campus Guamá, 
da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), e disponibiliza 30 gui-
chês, além de 2 mil vagas para o 
atendimento no mês de abril.

A revisão biométrica pas-
sou a ser obrigatória desde 29 
de março e, caso o eleitor não 

TRE-PA abre novo posto 
para revisão biométrica

compareça a um dos postos 
para a coleta de dados, terá 
o título de eleitor cancelado. 
Para a revisão dos dados, os in-
teressados precisam agendar o 
atendimento no site do TRE. 

O posto da UFPA fica loca-
lizado no bloco M, com acesso 
pela avenida Bernardo Sayão, 
e o atendimento é feito de 8h 
às 14h. A expectativa é receber 
672 eleitores diariamente.


