Rios de Cidadania vai ao Marajó
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Presidente do TJPA é homenageado Em Ponta de Pedras, nesta terça

O des. presidente Leonardo Tavares com os juízes Jacob Farache e Jonas da Conceição

O projeto da Marinha do Brasil “Rios de Cidadania” está em Ponta de Pedras, no Marajó,
nesta terça-feira, 30 de abril. A ação tem a parceria com o Tribunal de Justiça do Pará
(TJPA), por meio da Coordenadoria dos Juizados Especiais, que tem a frente a
desembargadora Maria de Nazaré Gouveia. Atendimento médico, odontológico e judicial
à população ribeirinha de diversas localidades da ilha do Marajó estão entre os serviços
oferecidos.
O Judiciário paraense atua com dois pontos de atendimento à população, sendo um no
navio da Marinha, com demandas pré-processuais, e outro no Fórum do município, que
recebeu o jurisdicionado em ações processuais. A ação na Comarca ocorre pelos festejos
de 104 anos de fundação de Ponta de Pedras neste dia.
Entre os serviços oferecidos pelo Judiciário estão reconhecimento voluntário de
paternidade (Pai Presente), divórcio consensual, reconhecimento de união estável,
guarda, guarda sócioafetiva, registro tardio, retificação de certidão de nascimento, óbito
e casamento e emissão de 2° via da certidão de nascimento/ óbito e casamento, além de
acordos.

Estão à frente das ações do Judiciário durante as atividades, o juiz da Comarca de Ponta
de Pedras, Jonas da Conceição, e o juiz Jacob Arnaldo Campos Farache. A Casa de Justiça
e Cidadania do TJPA também participa da ação por meio do projeto Pai Presente.
Aniversário
Ainda nesta terça-feira, Ponta de Pedras realiza programação para comemorar o
aniversário de emancipação do município. O presidente do TJPA, desembargador
Leonardo de Noronha Tavares, acompanha homenagem ao seu pai, desembargador
Pojucan Tavares, que se estivesse vivo estaria completando 100 anos. Ambos são naturais
do município. Em sessão solene, realizada na Câmara Municipal, o genitor do presidente
do TJPA é agraciado com a medalha Ordem do Mérito (pos mortem).
O presidente esteve no navio da Marinha e acompanhou o atendimento pré-processuais
do Judiciário, junto com os juízes Jacob Farache e Jonas da Conceição. O comandante do
navio, capitão Paulo Roberto Foitzik de Vargas Garcia, recebeu o desembargador
Leonardo Tavares.

