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A Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) marcou presença no Semi-
nário de Planejamento Estratégico 
do Governo do Estado, realizado 
nos dias 23 e 24/02, no Centro de 
Convenções de Vitória. Represen-
tando a PGE no evento, estiveram 
presentes o procurador-geral do 
Estado, Alexandre Nogueira Alves, 
e os subprocuradores-gerais Erfen 
José Ribeiro dos Santos e Juliana Paiva Faria Faleiro. Também marcaram pre-
sença no seminário, os procuradores Antônio Júlio Castiglioni Neto (ARSP), 
Ana Maria Carvalho Lauff (Sesa) e Horácio Augusto Mendes de Souza (Seag).

Durante sessão realizada no dia 21/02, o Conselho da Procuradoria-Geral 
do Estado (CPGE) aprovou, por unanimidade, a promoção dos procurado-
res Aline Hardman Dantas, Marcos José Milagre, Camila Pizzol de Almeida e 
Emerson Luiz Faé. Aline e Marcos passaram à terceira categoria de procurador 
do Estado, enquanto Camila e Emerson subiram à categoria especial. Parti-
ciparam da sessão, além do procurador-geral, Alexandre Nogueira Alves, os 
conselheiros Erfen José Ribeiro dos Santos, Juliana Paiva Faria Faleiro, José 
Alexandre Rezende Bellote, Roberta Ponzo Nogueira, Leandro Mello Ferreira, 
Arthur Moura de Souza e o corregedor-geral Lívio Oliveira Ramalho.

CPGE aprova promoção de quatro procuradores

Durante sua prestação de contas realizada, dia 28/02, na Assembleia Legisla-
tiva, o governador Paulo Hartung fez várias referências exaltando o trabalho 
da PGE. Um dos destaques feitos pelo chefe do Executivo foi sobre a  atuação 
que a PGE teve no caso do rompimento da barragem de Mariana (MG), da Sa-
marco. À época, a PGE foi designada pelo governado para atuar, juntamente 
com a União, com o governo do Estado de Minas Gerais e com os represen-
tantes das empresas responsáveis pelo desastre, no sentido de elaborar um 
termo de ajuste de conduta que garantisse a recuperação econômica, am-
biental e social de todas as localidades afetadas.

Governador presta contas e elogia trabalho da PGE

PGE participa de planejamento estratégico do governo


