
Candidatos Salvador 
 

Manoel Esmeraldo de Sousa (Titular) 
 

Dezembro/1970 graduado em engenharia civil pela UFBA e continua trabalhando na 

construtora que já estava estagiando em edificações. 

 

Novembro/1973, após concurso externo, admito na Petrobras/RLAM. 

 

Maio/76 transferido para o Serviço de Engenharia – SEGEN quando trabalha em 

inúmeras obras e locais, inclusive no exterior, sendo promovido a vários cargos 

gerenciais. 

 

Março de 19978 a dezembro de 1978 faz no Rio o curso de Engenharia de 

Equipamentos, tornando-se também engenheiro mecânico. 

 

Dezembro/90 indicado para a chefia de Escritório de Salvador – ESSAL até 

fevereiro/1995 quando pede aposentadoria, formalizada em agosto/1995. 

 

Outubro/1997 a fevereiro/1999 trabalha na Tecnossolo, no Porto do Pecem em 

Fortaleza. 

 

Janeiro/2001 a janeiro/2002 trabalha na ABB Service, em obra no Polo Petroquímico de 

Salvador 

 

Fevereiro/1995 a dezembro/2011 trabalha na Construtora Queiroz Galvão em Salvador. 

 

Julho/2017 inicia como Representante na AMBEP/Salvador é em 2019 indicado pela 

Diretoria para Procurador da Representação de Salvador até dezembro/2020. 

 

Agora, para as eleições da Ambep em outubro/2022 me inscrevi para o Conselho 

Deliberativo pelas Representações de Salvador e Alagoinhas para dar continuidade ao 

bom trabalho executado pelos meus antecessores e buscar uma maior aproximação da 

Ambep com seus associados, sua razão de ser. Esperamos contar com a confiança dos 

ambepianos destas representações. 

 

Alípio Antônio Ferreira de Moura (Suplente) 
 

nascido em Salvador BA no dia 20 de março de 1938, ingressou na Petrobras - RPBA 

em outubro de 1959, lotado no Setor de Exploração, exercendo a função de Analista no 

laboratório de micropaleontologia e sedimentologia, na sede em Salvador, até que, por 

volta de 1970/71, o referido laboratório foi transferido para o Rio de Janeiro. 

Impossibilitado de acompanhar a mudança por motivos pessoais, aceita convite para 

trabalhar na UPGN (UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL) no 

município de Candeias. 

Durante o período de atividades, após vários cursos de aperfeiçoamento, aposentou-se 

em abril de 1990, quando exercia a função de auxiliar técnico de laboratório . 

Em 2008 foi convidado e aceitou ingressar na Ambep como colaborador, onde ficou até 

2018 prestando vários serviços, tanto administrativo quanto no atendimento às 

necessidades dos associados. 

O que motivou a saída da Ambep, foi a mudança de domicílio de Salvador para Lauro 

de Freitas. Como todos sabem, o trabalho na Ambep é voluntário e como tal, não 

suportaria as despesas necessárias para o deslocamento entre as duas localidades vários 

dias por semana. 
 


