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O Colégio Nacional de Corregedores 
das Procuradorias-Gerais dos Estados 
e do Distrito Federal (CCPGE) esteve 
reunido, nos dias 29 e 30 de junho, na 
sede da Procuradoria-Geral do Esta-
do da Bahia (PGE/BA). Representando 
a Corregedoria da PGE/ES, estiveram 
presentes o corregedor Lívio Oliveira 
Ramalho e os procuradores-assesso-
res da Corregedoria, Thiago Alves de Figueiredo e Eliezer Lins Sant’ Anna. Na 
avaliação do corregedor, a reunião foi bastante proveitosa. “Nossas reuniões 
são de extrema relevância para discussão de assuntos inerentes ao cotidiano 
das PGEs, troca de experiências e debates sobre novas temáticas”, contou 
Lívio. Essa foi a segunda reunião dos corregedores em 2017.

Colégio de Corregedores se reúne em Salvador

O procurador Anderson Sant’Ana Pedra foi pro-
movido à categoria especial de procuradores do 
Estado. O requerimento, apreciado na reunião do 
Conselho da PGE, realizada no dia 28/06, foi apro-
vado por unanimidade dos membros presentes. 
Anderson Pedra está, atualmente, localizado na 
Procuradoria de Saúde (PSA). Na PGE, já ocupou o 
cargo de procurador-chefe do Centro de Estudos 
e Informações Jurídicas (CEI).

Promoção de procurador é aprovada no CPGE

Os procuradores José Alexandre Rezende Bellote e Cezar Pontes Clark estão 
representando a PGE/ES, nos dias 03 e 04/07, no 1º Encontro Nacional do 
CIRA (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), em Belo Horizon-
te. O evento reúne integrantes dos CIRAs de todos os Estados e tem, em sua 
programação, palestras sobre lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, com-
partilhamento de informações sigilosas e recuperação de ativos, dentre ou-
tros temas. “O encontro está sendo bastante proveitoso, sobretudo pela troca 
de experiências que permitem  o aprimoramento de medidas preventivas  no 
combate à sonegação. O encontro também  contribui  para aproximação  das 
instituições envolvidas, inclusive  em outros Estados, proporcionando o troca 
de informações  e ações conjuntas.”, afirmou Bellote.

CIRAs realizam 1º Encontro Nacional em BH


