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1. Introdução
De acordo com a Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas do BID – OP703, as operações classificadas na Categoria B, como é o caso do Programa Moderniza - ES,
devem realizar consultas com as partes afetadas pelo menos uma vez, preferencialmente
durante a preparação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS). Também se considera
a possibilidade da realização de consultas com outras partes interessadas para permitir um
alcance mais amplo das experiências e perspectivas.
As consultas consideradas pelo BID dizem respeito a um diálogo construtivo entre as partes
afetadas e o proponente dos projetos, no qual cada participante escuta as opiniões, os
interesses, as expectativas e as propostas dos demais. É dado, em especial, ênfase para que
a consulta seja significativa, da qual surjam ações concretas que levem em conta as
inquietudes e interesses das demais partes. A OP-703 também indica que as avaliações
ambientais e sociais e outras analises relevantes também sejam levadas ao conhecimento
do público, de forma consistente com a Política de Disponibilidade de Informação (OP-102)
do Banco.
Considerando a atual crise sanitária global disparada pela expansão do COVID-19, as
medidas de regulação determinadas pelos governos e que limitam as reuniões e o movimento
das pessoas assim como a diretriz de manter um distanciamento social que evite a
propagação do vírus, foram propostas e realizadas 2 consultas públicas virtuais para
exposição e discussão dos aspectos socio ambientais mais relevantes do Programa
Moderniza-ES e sua primeira operação com representantes dos grupos de interesse
identificados.
Esta modalidade de consultas públicas virtuais corresponde à aplicação de medidas
necessárias para o resguardo da população. Ao mesmo tempo, esta modalidade responde à
necessidade de realização de consultas públicas e ao relacionamento continuo com as partes
interessadas para projetos em fase de preparação como de implementação (OP703, B6) que
o BID apoia em termos dos requerimentos para a consecução dos Programas e Projetos
como o Programa Moderniza -ES e sua primeira operação.
Assim, no dia 17 de julho de 2020 foram realizadas as 2 consultas públicas virtuais, sendo
uma consulta com representantes da sociedade e autoridades do município de Linhares e do
Estado do Espirito Santo, e uma consulta com representantes da sociedade e autoridades
do município de Cachoeiro de Itapemirim e do Estado. Ambos municípios receberão as
principais novas infraestruturas como parte da implantação do programa e sua primeira
operação.

2. Diretrizes
A consulta pública é um instrumento utilizado como elo entre os atores sociais, com a intenção
de conjugar interesses da sociedade e do poder público. Durante as consultas, propostas e
críticas podem ser apresentadas, depoimentos podem ser colhidos, dúvidas podem ser
esclarecidas. É ideal para ouvir a comunidade diretamente afetada pelo tema em questão,
bem como colher indicação de alternativas para solucionar eventuais conflitos.
Neste contexto se insere a proposta de levar ao conhecimento público o Programa
Moderniza- ES e sua primeira operação que tem em ações que contribuam para a diminuição
do tempo de permanência na prisão e, consequentemente, da população carcerária, com
base na remição da pena através de formação educacional e profissional, criação de postos
de trabalho, acompanhamento dos egressos e na melhoria continuada da gestão para
alcance da eficiência e da eficácia de resultados.
2

O programa reúne um conjunto de investimentos que irá ampliar e modernizar os serviços
prestados pela Secretaria de Justiça por meio de projetos de tecnologia, infraestrutura e
sustentabilidade ambiental.
A realização da consulta pública aqui proposta visa atender os grupos de interesse que serão
diretamente afetados com a implantação de parte do projeto, especialmente as 2 novas
Unidades prisionais nos municípios de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

3. Abrangência das consultas
Considerando as políticas do BID, deve ser assegurada e comprovada a participação da/s
comunidades potencialmente afetadas pelo programa e se considerou necessária dar
oportunidade de participação aos residentes, organizações e autoridades locais dos
municípios de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, que receberão os 2 novos Centro de
Ressocialização Integrado, para que possam discutir as propostas dos projetos e as
avaliações socio ambientais elaborados como parte dos estudos de preparação do Programa
Moderniza- ES
Ha que se ressaltar que estas consultas públicas devem ser realizadas independentemente
da exigência ou não de audiências públicas por parte do/s órgãos ambientais pertinentes em
seu processo de avaliação de impacto ambiental.

4. Organização das Consultas Públicas Virtuais
As 2 consultas públicas virtuais foram organizadas e facilitadas pela Secretaria de Justiça –
SEJUS do estado do Espirito Santo, como responsável pelo Programa Moderniza – ES e sua
primeira operação.
4.1 Data e horário das consultas
Tabela 1. Datas e horários das consultas públicas virtuais

Consulta pública virtual

Data e horário

Consulta pública virtual número 1 –
Município de Linhares

17 de julho de 2020, sexta feira
10 horas.

Consulta pública virtual número 2 –
Município de Cachoeiro de Itapemirim

17 de julho de 2020, sexta feira
15 horas.

4.2 Estratégia de participação
A plataforma virtual para realização das consultas públicas virtuais foi o Microsoft Teams. As
consultas foram agendadas com antecedência superior a 10 dias de sua realização e o link
de direcionamento a cada uma delas foi encaminhado junto com o convite envia por correio
eletrônico por parte da SEJUS a cada convidado (lista de convidados e recebimento de
convites em anexo).
A figura a seguir mostra imagem do correio eletrônico enviado pela SEJUS aos convidados,
com o link de acesso.
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Figura 1. Convite enviado por correio electrónico para participação das consultas virtuais e link de
acesso

4.3 Divulgação
A convocatória as consultas públicas virtuais foi realizada com antecedência de ate no
máximo 1 semana previa a realização das mesmas. Foram enviados convites formais a
autoridades e grupos de interesse identificados previamente a partir do dia 8 de julho de 2020.
Também foi publicado o chamado a Consulta Pública Virtual a sociedade em geral no Diário
Oficial do Estado, o dia 8 de julho de 20201, assim como na Página Web da SEJUS2 foram
divulgados os documentos socioambientais do Programa Moderniza – ES e sua primeira
operação, um infográfico, um formulário online para inscrição e registro de consultas e
reclamações.
Nos anexos se apresentam os convites enviados, os matérias divulgados e os médios de
comprovação da convocatória conforme os prazos.

1
2

Link: http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/4984/#/p:8/e:4984
https://sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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Figura 2. Material informativo de divulgação, formulários de consulta e Avaliações socioambientais disponíveis no
site da SEJUS.

Figura 3. Material informativo de divulgação no Diário Oficial do Estado, 8 de julho de 2020.
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5. Implementação e considerações das consultas públicas virtuais.
As 2 consultas públicas virtuais foram realizadas sem nenhum registro de interrupção da
plataforma virtual utilizada. Os participantes conseguiram se conectar a reunião virtual por
meio do link de acesso, presenciar as apresentações e fazer as suas considerações de
maneira efetiva durante a interação de perguntas e respostas.
O total de participantes das 2 consultas públicas virtuais realizadas no dia 17 de julho foi de
85 pessoas registradas (tabela 2). A consulta pública virtual número 1 – Município de Linhares
teve maior concorrência, com 49 participantes presentes. Nos anexos se apresentam as
planilhas de registro de pessoas que acessaram a plataforma durante a realização das duas
consultas públicas virtuais.
Em términos de participação de mulheres e homens, para as 2 consultas públicas virtuais se
registrou maior participação de homens, com 62% e 59 % das participações respectivamente
para as consultas de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Tabla 1. Participantes por género durante a realização das consultas públicas virtuais.
Consulta Pública virtual

Mulheres
N°
%

Homens
N°
%

Subtotal

Consulta Pública Número 1: Município 19
de Linhares

38%

30

62%

49

Consulta Pública Número 2: Município 15
de Cachoeiro de Itapemirim
Total de participantes
34

41%

21

59%

36

40%

51

60%

85

A moderação das 2 consultas públicas virtuais esteve a cargo de Karla Secatto, comunicadora
da SEJUS, quem deu as boas-vindas a apresentou a metodologia da realização de cada
consulta.
A metodologia de realização das consultas estava composta pela
a) Abertura e introdução do Programa Moderniza no contexto da Secretario do Estado
da Justiça, à cargo do Secretário da SEJUS, Luiz Carlos Cruz;
b) Apresentação do Programa Moderniza e seus componentes, por parte de Fabio
Borlotte, Diretor de Engenharia e Arquitetura (DIGEA) da SEJUS
c) Apresentação dos aspectos socioambientais do Programa, por conta de Federico
Monte Domecq, consultor socioambiental do BID.
d) Abertura de espaço de diálogo para interação com os participantes sobre suas
considerações, duvidas, recomendações e reclamações a respeito dos aspectos
socioambientais do Programa Moderniza- ES.
Durante a realização das consultas públicas virtuais se apresentaram os componentes do
Programa e sua primeira operação, a construção dos 2 novos Centros Integrados de
Ressocialização Integrados de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim e as reformas às unidades
prisionais existentes previstas para sua sustentabilidade ambiental e eficiência no uso de
recursos naturais. Foi sinalizado que todas as obras serão implementadas em terrenos do
Estado, não estando prevista aquisição de terrenos privados nem afetações diretas a
propriedade particular.
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Seguidamente foi apresentada uma síntese da Avaliação Estratégica Ambiental e Social do
Programa (AEAS) e da Análise Ambiental e Social de sua primeira operação, os potenciais
impactos negativos identificados considerando que estes são moderados, localizados e de
curta duração, para os que existem medidas conhecidas de controle mitigação reunidas em
Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social propostos, incluindo o mecanismo de atenção,
esclarecimento de dúvidas e reclamações.
Uma vez concluídas as apresentações se deu abertura ao diálogo e interação dos
participantes para que possam expor duvidas, considerações e posicionamentos para serem
recolhidas e consideradas na preparação dos marcos e planos de gestão ambiental e social
do programa. Anexo a esta síntese das consultas públicas virtuais, se apresentam os
relatórios completos da realização das mesmas, junto com as apresentações realizadas e o
registro de participação da sociedade.
Em termos gerais, as exposições dos participantes sinalaram a necessidade de avançar na
reforma do sistema penitenciário do estado com a humanização dos espaços e a
ressocialização dos privados de liberdade como um caminho efetivo para reintegração a
sociedade e qualificação profissional. Foi feito destaque a necessidade de envolvimento
participação da sociedade civil em processos de consulta pública como este.
Com relação aos aspectos ambientais foi exposta a situação de tratamento de esgoto na
região do distrito de bebedouro em Linhares e a necessidade de sua ampliação para atender
o crescimento urbano. Em resposta, foi esclarecido que os Centros de Ressocialização de
Linhares existente e novo terão sua própria estação de tratamento de esgoto, e não irão
carregar o sistema municipal. Para o Centro de Ressocialização de Cachoeiro de Itapemirim
foi feita a sugestão de incluir padarias para a qualificação profissional e atendimento das
outras 3 unidades prisionais que existem no município.
Não houveram considerações especificas aos Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social
apresentados em nenhuma das consultas públicas realizadas.
Considerando a proximidade do novo Centro de Ressocialização Integrado de Cachoeiro de
Itapemirim aos bairros Village de Luz e Rubem Braga na zona urbana do município, foram
convidados os moradores e as autoridades locais do município a participar e manifestar suas
considerações durante a realização da consulta pública virtual número 2.
Também foram devidamente convidados representantes da imprensa local de ambos
municípios Linhares e Cachoeiro de Itapemirim e do Estado para participarem das consultas
publicas virtuais
Os representantes da SEJUS esclareceram todas as considerações formuladas pelos
participantes, agradeceram pela participação e reforçaram a importância da coordenação
com os municípios, a sociedade e autoridades estaduais para a implementação efetiva do
Programa Moderniza – ES.
Todas as consultas, considerações e recomendações estão contidas nas medidas propostas
nos Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social da Avaliação Estratégica Ambiental e
Social do Programa e a Análise Ambiental e Social de sua primeira operação.
Nos anexos se apresentam os relatórios completos, as apresentações, a lista de participantes
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ANEXOS
1. Relatórios completos de cada consulta pública virtual com as participações
formuladas pelos participantes.
2. Copias de todos os convites a pessoas e organizações com data de sua recepção.
3. Cópia dos textos utilizados para divulgação
4. Cópia das planilhas de participação das consultas públicas virtuais.
5. Cópia das apresentações realizadas
6. Imagens de registro das consultas públicas virtuais
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Programa de Modernização da Política de Reinserção Social do Espírito Santo
Moderniza - ES
Avaliação Estratégica Ambiental e Social (AEAS) da Linha de Credito Condicional para
Projetos de Inversão CCLIP BR-O0011
e
Analise Ambiental e Social (AAS) da primeira operação BR-L1545

Relatório Consulta Pública Virtual Numero 1

Consulta Pública Virtual Número 1: Sociedade Civil e Autoridades do município do
Linhares e do Estado do Espirito Santo.
Data: Sexta Feira 17 de Julho de 2020
Horário: 10 horas
1. Abertura e orientações:
Foi iniciada a reunião virtual por parte da comunicadora da Secretaria de Justiça do estado
do Espirito Santo Karla Secatto, como moderadora da consulta pública virtual , quem deu as
boas-vindas à consulta pública virtual do Programa Modernização da Política de Reinserção
Social do Espírito Santo Moderniza – ES, agradecendo a presença aos participantes da
sociedade civil, autoridades e representantes de instituições convidadas.
O propósito da consulta foi apresentado: dar cumprimento às políticas de Meio Ambiente e
Cumprimento de Salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prevê que
“Deverão ser realizadas consultas significativas com as partes afetadas pelo menos uma vez,
preferencialmente durante a preparação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)”.
A seguir, se apresentou a metodologia da consulta pública virtual, consistente nas palavras
de abertura do Secretário Luiz Carlos Cruz da SEJUS, as apresentações do Programa
Moderniza – ES e seus aspectos socioambientais, seguida pela abertura ao diálogo com
todos os participantes para perguntas, recomendações, considerações e esclarecimentos
com relação aos aspectos socioambientais do Programa e sua primeira operação.
As apresentações foram realizadas pelo Engenheiro Fabio Borlotte, Diretor de Engenharia e
Arquitetura da SEJUS, quem apresentou o Programa Moderniza ES e seus componentes,
seguido por Federico Monte Domecq, consultor do BID, quem apresentou os aspectos
socioambientais do Programa e os Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social propostos
para o controle e mitigação dos potenciais impactos identificados.
2. Apresentações
A apresentação do a) programa e sua primeira operação e b) aspectos socioambientais e
plano de gestão ambiental e social (PGAS) conceitualizou os seguintes pontos (Apresentação
em anexo).
Programa Moderniza – ES e seus componentes
• Sistema Penitenciário do Espirito Santo
• Localização das 35 Unidades em 13 Municípios do Estado, indicando a localização de
2 novos Centros Integrados de Ressocialização em Linhares e em Cachoeiro.
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•
•

Apresentação dos objetivos do Programa
Componentes do Programa
o Escritório Social e Ressocialização de presos
o Tecnologia na Administração Prisional
o Sustentabilidade Ambiental e Infraestrutura, sujeito a avaliação ambiental e
social do Programa e sua primeira operação.
• Infraestruturas para a Reforma e Modernização das 35 Unidades Prisionais
existentes.
• Novos Centros integrados de Ressocialização, vagas, regimes e infraestruturas para
sustentabilidade.
• Localização, uso do solo e entorno imediato do novo Centro Integrado de
Ressocialização de Linhares
Avaliação dos impactos socioambientais e Planos de Gestão Ambiental e Social
propostos.
• Classificação Socioambiental do Programa e sua primeira operação
• Objetivos da Avaliação Estratégica Ambiental e Social do Programa (AEAS) e da
Análise Ambiental e Social (AAS) de sua primeira operação.
• Potenciais impactos socioambientais negativos e medidas de controle e mitigação
identificados
• Impactos socioambientais positivos
• Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social propostos para o Programa e sua
primeira operação
• Orientações do Programa de esclarecimento de dúvidas e atendimento a
reclamações.
• Disponibilização dos documentos socioambientais na página web da SEJUS para
consultas e encaminhamento de dúvidas e considerações.
3. Diálogo com a sociedade.
Uma vez concluídas as apresentações se deu início as participações dos convidados a
consulta pública virtual para realizar suas considerações e perguntas afim de que estas sejam
recolhidas e respondidas pelos apresentadores e a equipe da SEJUS. Foi esclarecido que
todas as considerações que não fossem apropriadamente respondidas se recolhem para uma
devida analise e resposta posterior por parte da equipe da SEJUS aos participantes.
A. Guerino Luiz Zanon, Prefeito de Linhares
Obrigado pela oportunidade, e importante quando se fala de construção de centros de
ressocialização que as cidades polo do estado como Linhares e Cachoeiro assumir as suas
condições de importância como cidades polo. Mas precisam ser tomados cuidados, essa
região de Linhares será intensificada como uma grande região industrial, a região sul do
município. Primeiro, os cuidados ambientais devem ser tomados e vejo que todos estes estão
sendo contemplados. Acredito que este projeto e o melhor que podemos implantar nos
nossos países e estados. Uma preocupação seria que aquela região teve um compromisso
de duplicação da estação de tratamento de agua e coleta e tratamento de resíduos do esgoto
sanitário e desde 2011 não conseguimos avançar nessa proposta. Nos preocupa a ampliação
do sistema sem avançar no comprometido há 9 anos, isto deve ser prioritário. Outra questão
seria se a proposta de construção de uma nova unidade contempla também a retirada do
sistema prisional que temos no centro da cidade, Bairro Jardim Laguna. Parabenizo pela
proposta de um sistema moderno que permita aqueles que estão detentos se integrar a
sociedade em um sistema produtivo. Sabemos que a sociedade não suporta mais pagar
custos altíssimos para manter um penado. Tenho falado tanto com o estado como com a
sociedade os custos do IASES – Instituto Socioeducativo do Espirito Santo, para menores
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privados de liberdade. Um garoto no IASES tem um custo de quase 10.000 Reais por mês,
enquanto um aluno na rede pública de ensino custa 6.500 Reais por ano. Nós temos que
reverter essa lógica de usar o recurso público se for possível esses 10.000 reais com nossos
alunos na rede pública para precisar de menos vagas de ressocialização. Parabenizo ao
Estado por essa iniciativa que será muito importante para todos.
Resposta Secretario Luiz Carlos Cruz: Essa unidade se instala junto ao Centro de
Ressocialização de Linhares já existente, em frente, e fara os menores impactos possíveis
no terreno do estado, para acabar a superlotação em Linhares e baixar riscos de manter
unidade superlotada. A questão do saneamento será colocada uma estação de tratamento
de esgoto – ETE para ter o tratamento da unidade nova e do CDRL para que ela supra as
necessidades colocadas em 2011 com relação unidades da SEJUS. Em termos de custos de
um preso, aqui no estado e em torno de 1.800 reais por mês e a ideia da sustentabilidade
também traz essa qualificação profissional e trabalho remunerado dos internos para que essa
conta fique cada vez menor para o estado e os contribuintes. A questão do polo industrial e
os novos Centros Integrados de Ressocialização terão oficinas de trabalho e pode preparar
mão de obra para essas industrias para efetivar essa ressocialização de maneira que ele não
volte a delinquir e tenhamos também um ganho em segurança pública para a região e o
município de Linhares.
B. Giselle Oliveira. Tribunal de Justiça
Bom dia cumprimento a todos e agradeço pela oportunidade. A questão da ressocialização
no contexto deste projeto tem o apoio do poder judiciário e parabenizo também a equipe do
BID por esta parceria. Linhares e um município cuja potencialidade extrapola os limites deste.
Não adianta tentar escapar a nossa responsabilidade com nossos irmãos que se envolvem
em uma situação penal. Estas pessoas são da região de Linhares e seu entorno. Para
pacificação social e necessário que exista investimento em ressocialização. Estou de acordo
com as colocações do prefeito e as respostas recebidas. Elogio e parabenizo o projeto e terá
todo o apoio do Poder Judiciário. Obrigado.
C. Cesar Ramalves, Ministério Público Federal.
Bom dia a todos os presentes e a comunidade Linharense. Neste momento sou ouvinte a
respeito da proposta dos aspectos ambientais e das novas construções. Espero que seja bem
executada esta parceria com o BID para modernizar o sistema prisional capixaba que ficou
por essa década passada parado para que possa evoluir na questão de unidades e de
ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Não podemos esquecer da participação
da comunidade na execução penal e o acompanhamento da família para que haja uma
integração completa.
D. Doutor Geraldo, Defensoria Pública do Espirito Santo.
Cumprimento a todos e tenho uma pequena colocação, acho muito importante a
modernização do sistema, mas faço uma pergunta. Estamos sempre falando em criação de
vagas e temos visto que o número de presos aumenta a cada ano. A pergunta da Defensoria
deve fazer: No vamos criar vagas todos os anos os próximos 50 anos? Nós vamos manter
esse custo? Será que já deveríamos estar buscando outros caminhos? Essa pergunta e para
nossa reflexão e nada melhor que uma audiência pública para pensarmos nos novos
caminhos a serem trilhados. Isto e uma indagação para que a gente pense num sistema
prisional melhor para as próximas gerações. Parabenizo ao BID e os colegas do conselho
penitenciário. Obrigado.
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E. Doutor Vinicius Cabeleira, Ministério Público Federal
Obrigado e cumprimento a todos os presentes. Passando a pergunta: da última vez que tive
acesso a notícias deste programa com o BID eu tinha entendido que estávamos concorrendo
a uma vaga para receber esse recurso. Nós estamos com uma consultoria em execução e
uma consulta pública sobre o impacto das unidades e gostaria de saber se nós já fomos
contemplados com esse recurso do BID ou se estamos na fase de preparação do projeto para
que o BID avalie ainda? E se vamos ter que correr atrás de outro recurso? Parabenizo a
questão do tratamento de esgoto para as unidades, porque isto já foi caso de atuação do
Ministério Público Federal há muito tempo e essa situação se arrasta desde então. Esta e
uma esperança a mais para seja resolvido definitivamente.
Resposta Secretario Luiz Carlos Cruz: O processo do BID e um processo longo
que necessita de várias etapas. Desde 2018 se vem desenhando esta parceria com
várias outras opções como Parcerias Público Privadas, mas com custo alto de 5000
reais por preso. O BID e um banco extremamente cuidados para avançar em várias
etapas, primeiro a etapa de maturidade da instituição que a SEJUS conseguiu
avançar. Agora nesta etapa o BID está fazendo esta sondagem a comunidade que
irão receber os maiores impactos do Programa com a construção de 2 novos Centros
para ver se es projeto e aderente a comunidade do Espirito Santo, que se não for,
esta operação poderia não ser viabilizada. E por isto que estamos agora cumprindo
esta etapa que parece será a última para que o BID possa fazer seu relatório final e
apresentar em setembro para aprovação do Banco em Washington. A partir da
aprovação do Banco, ele e submetido ao Ministério da Economia, onde já
conseguimos adesão do Ministro da Justiça e segurança pública, do Conselho
Nacional da Justiça. Temos um apoio do Governo Federal com a aderência da política
Nacional e do Conselho Nacional de Justiça. Com esses apoios acreditamos que
vamos superar o aval do Governo Federal. Já temos por meio de uma carta consulta
um pré aval do Ministério da Economia. Fechando esta etapa das consultas públicas
esperamos que o BID possa entender se efetivamente o Espirito Santo concorda a
sociedade representada pelos prefeitos, pelos membros do poder judiciário, Ministério
Público, Defensoria com este programa ou se há resistência por parte da sociedade.
Posso estimar que o BID está com interesse pelas reuniões e discussões que tivemos.
O BID não financia presídios, mas sim financia um processo de ressocialização, de
reintegração social, qualificação profissional, sustentabilidade ambiental e trazer um
novo conceito onde o foco não é a prisão, mas sim as medidas alternativas penais e
criar um caminho para os privados de liberdade. A prisão cumpre um objetivo de
privação de liberdade com uma formação para que saia qualificado e produtivo.
Queremos transformar o sistema prisional do ES onde o preso saia efetivamente
qualificado e com dignidade. O BID ainda pediu autorização para o governador para
lançar este Programa Moderniza – ES como um modelo a ser replicado em outros
países da América Latina. Hoje nós estamos concorrendo com países como Uruguai
e Chile como proposta de projeto de ressocialização modelo para o mundo.
F. Lucilene Moura, Programa Justiça Presente.
Parabenizamos desde o Programa Justiça Presente e Conselho Nacional de Justiça,
reforçando no contexto de outros estados que estão na busca deste tipo de iniciativas como
uma ação importante e não pode ficar isolada. Esta deve ser articulada com outras inciativas
que estão pautadas com alternativas penais, qualificação do trabalho e oportunidades como
a escolarização e políticas voltadas a cidadania das pessoas presas e quando elas saem do
sistema. Remarcamos que este programa também faz parte dessa iniciativa do Conselho de
Justiça.
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G. Carlos Pinheiro, Programa Justiça Presente.
Gostaria de parabenizar, como programa nos incentivamos para esse tipo de iniciativas
tecnológicas, de ressocialização, de escolarização e de alternativas que colocamos a
disposição das carteiras estaduais para que aconteçam estas transformações necessárias.
Estamos em cooperação e construindo, onde o Programa Justiça Presente se coloca à
disposição do Estado para que possa acontecer essa articulação do Programa com aquilo
que está desenhado para aperfeiçoar o sistema. Obrigado.
H. Edval Santana, CONSEL - Conselho de Segurança de Linhares.
Parabenizo o trabalho e a iniciativa, aqui em Linhares nós temos um modelo de gestão, tanto
na unidade prisional CDRL como na PRL – Penitenciaria Regional de Linhares. O prefeito
mostrou o problema do sistema de tratamento de esgoto, mas também ver o caso da PRL,
que hoje está localizada em uma área muito nobre da cidade, área de residências e
privilegiada. Porque não transferir também o PRL para essa nova área a ser construída. Que
fique junto a CDRL no mesmo terreno, isto seria muito importante para a comunidade de
Linhares. Hoje a PRL tem uma sustentabilidade muito grande em parceria com o Conselho
de Segurança de Linhares, a PRL produz hortaliças e o excedente hoje vai para os hospitais,
e eles pagam por essa provisão. E esses fundos são transparentes como esta nova proposta,
os detentos estão produzindo para a própria sustentabilidade do sistema. Pode contar com o
apoio da CONSEL que estamos há 25 anos juntos aqui. Obrigado.
Resposta Karla Secatto (SEJUS): Essa proposta foge da temática deste programa,
que seria a questão dos impactos socioambientais dessa nova unidade e as reformas.
A junção da PRL com esse novo centro foge desta proposta, mas com certeza será
avaliada pelo secretário e a equipe da SEJUS posteriormente.
4. Conclusão e encerramento da consulta pública.
Não tendo mais participações e sugestões agradecemos a todos por participar para melhorar
a planificação do programa. Todos os comentários estão sendo recolhidos. Convidamos a
todos a acessar o portal da SEJUS onde estão disponíveis as informações e os documentos
de referência para seu conhecimento e envio de consultas, duvidas e reclamações.
Se agradece a todos pela presença e se encerra esta consulta pública virtual.
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Programa de Modernização da Política de Reinserção Social do Espírito Santo Moderniza ES
Avaliação Estratégica Ambiental e Social (AEAS) da Linha de Credito Condicional para
Projetos de Inversão CCLIP BR-O0011
e
Analise Ambiental e Social (AAS) da primeira operação BR-L1545

Relatório Consulta Pública Virtual Numero 2

Consulta Pública Virtual Número 2: Sociedade Civil e Autoridades do município do
Cachoeiro de Itapemirim e do Estado do Espirito Santo.
Data: Sexta Feira 17 de Julho de 2020
Horário: 15 horas
1. Abertura e orientações:
Foi iniciada a reunião virtual por parte da comunicadora da Secretaria de Justiça do estado
do Espirito Santo Karla Secatto, como moderadora da consulta pública virtual , quem deu as
boas-vindas à consulta pública virtual do Programa Modernização da Política de Reinserção
Social do Espírito Santo Moderniza – ES, agradecendo a presença aos participantes da
sociedade civil, autoridades e representantes de instituições convidadas.
O propósito da consulta foi apresentado: dar cumprimento às políticas de Meio Ambiente e
Cumprimento de Salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prevê que
“Deverão ser realizadas consultas significativas com as partes afetadas pelo menos uma vez,
preferencialmente durante a preparação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)”.
Seguidamente foi apresentada a metodologia da consulta pública virtual, consistente nas
palavras de abertura do Secretário Luiz Carlos Cruz da SEJUS, as apresentações do
Programa Moderniza – ES e seus aspectos socioambientais, seguida pela abertura ao diálogo
com todos os participantes para perguntas, recomendações, considerações e
esclarecimentos com relação aos aspectos socioambientais do Programa e sua primeira
operação.
As apresentações foram realizadas pelo Engenheiro Fabio Borlotte, Diretor de Engenharia e
Arquitetura da SEJUS, quem apresentou o Programa Moderniza ES e seus componentes,
seguido por Federico Monte Domecq, consultor do BID, quem apresentou os aspectos
socioambientais do Programa e os Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social propostos
para o controle e mitigação dos potenciais impactos identificados.
2. Apresentações
A apresentação do a) programa e sua primeira operação e b) aspectos socioambientais e
plano de gestão ambiental e social (PGAS) conceitualizou os seguintes pontos (Apresentação
em anexo).
Programa Moderniza – ES e seus componentes
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•
•
•
•

•
•
•

Sistema Penitenciário do Espirito Santo
Localização das 35 Unidades em 13 Municípios do Estado, indicando a localização de
2 novos Centros Integrados de Ressocialização em Linhares e em Cachoeiro.
Apresentação dos objetivos do Programa
Componentes do Programa
o Escritório Social e Ressocialização de presos
o Tecnologia na Administração Prisional
o Sustentabilidade Ambiental e Infraestrutura, sujeito a avaliação ambiental e
social do Programa e sua primeira operação.
Infraestruturas para a Reforma e Modernização das 35 Unidades Prisionais
existentes.
Novos Centros integrados de Ressocialização, vagas, regimes e infraestruturas para
sustentabilidade.
Localização, uso do solo e entorno imediato do novo Centro de Ressocialização
Integrado de Cachoeiro de Itapemirim.

Avaliação dos impactos socioambientais e Planos de Gestão Ambiental e Social
propostos.
•
•
•
•
•
•
•

Classificação Socioambiental do Programa e sua primeira operação
Objetivos da Avaliação Estratégica Ambiental e Social do Programa (AEAS) e da
Análise Ambiental e Social (AAS) de sua primeira operação.
Potenciais impactos socioambientais negativos e medidas de controle e mitigação
identificados
Impactos socioambientais positivos
Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social propostos para o Programa e sua
primeira operação
Orientações do Programa de esclarecimento de dúvidas e atendimento a
reclamações.
Disponibilização dos documentos socioambientais na página web da SEJUS para
consultas e encaminhamento de dúvidas e considerações.

3. Diálogo com a sociedade.
Uma vez concluídas as apresentações se deu início as participações dos convidados a
consulta pública virtual para realizar suas considerações e perguntas afim de que estas sejam
recolhidas e respondidas pelos apresentadores e a equipe da SEJUS. Foi esclarecido que
todas as considerações que não fossem apropriadamente respondidas se recolhem para uma
devida analise e resposta posterior por parte da equipe da SEJUS aos participantes.
A. Capitão Athos Alves, Secretário de Segurança do Município de Cachoeiro de
Itapemirim
Obrigado e fico feliz como por essa iniciativa como secretário municipal, como cachoeirense
e como advogado da vara criminal. A gente vê com bons olhos essa implantação do Programa
e do novo Centro de Ressocialização Integrado no município. Ficamos a disposição para
contribuir junto ao prefeito. A prefeitura vai contribuir com essa inciativa.

B. Doutora Rosalva Nogueira, Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
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Parabenizar a SEJUS e dizer que estamos satisfeitos com esse projeto que vai
presentear Cachoeiro de Itapemirim. Estamos para colaborar no que respeita à vara
de execução penal. Parabenizamos por estar dando atenção a essa tarefa do sistema
prisional do estado. Gostaria de fazer uma sugestão, quando se falou de criar frentes
de trabalho com a implementação de cozinhas industriais e com a lavanderia, gostaria
de sugerir uma padaria industrial. Esta padaria poderia atender todo o sistema de
Cachoeiro de Itapemirim. Temos 3 unidades e com esta nova chegando acredito que
uma padaria industrial seria uma qualificação também para que as pessoas já saiam
do sistema com uma profissão. Esta profissão poderia ajudar a encontrar uma renda
para as pessoas e suas famílias. Cremos que com essa melhoria as pessoas que
estão na privativa de liberdade vão ser melhor preparadas para se reintegrar à
sociedade. Parabenizo o governo do estado através da SEJUS.
Resposta Fabio Borlotte SEJUS: Agradecemos sua colocação, e pertinente porque
essa iniciativa faz parte do processo de ressocialização dos privados de liberdade. A
cozinha industrial que está sendo pensada é uma cozinha ampla. Tem condições de
abarcar esta nova atividade. A gente de engenharia vai ficar feliz de estudar esta
possibilidade e acreditamos que seja possível implantar mais esse centro de
treinamento na unidade do Centro de Ressocialização Integrado para que se possa
preparar as pessoas para a ressocialização. Muito obrigado.
C. Cesar Ramaldes, Ministério Público Federal.
Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de conhecer melhor essa proposta.
Parabenizo a SEJUS, o secretario e aos servidores que tem se preocupado com este
tema da modernização do sistema prisional, não só no aspecto estrutural com a
construção de novas unidades como a efetivação na garantia de uma perspectiva
diferenciada das pessoas privadas de liberdade no momento de sua reinserção social
como familiar. Essa reinserção passa também por uma reinserção no mercado
económico pela conquista de recursos económicos e lícitos para a manutenção
própria e de seus familiares. Não podemos esquecer como fundamental a
participação da sociedade como prevê a Lei de Execução Penal. Em Cachoeiro temos
um belo exemplo com a APAC que vem funcionando bem. Se espera que este projeto
seja motivo de orgulho para o Cachoeirense, para o Capixaba e que sirva de
referência para o sistema penitenciário como um todo. Principalmente na participação
comunitária da execução penal com ações de projetos que levem ao acolhimento, ao
amor a outras pessoas que muitos voluntários tem disposição a fazer. É muito
interessante essa ideia dessa unidade que abarque os dois regimes semiaberto e
fechado de forma progressiva. Vou repetir uma fala para o interior, que a SEJUS
trabalhe com projetos para presos provisórios como de Cariacica e Linhares. A
Abertura de vagas do regime semiaberto na região Sul e importantíssima e quando
efetivada muito certamente vai impactar o sistema prisional da capital. Se espera que
sempre a comunidade local participe destas consultas e se envolva nestas iniciativas.
Parabéns a todos.
D. Karina Bayerl. Defensoria Pública da União.
Boa tarde a todos, gostaria de reforçar a manifestação feita pela Doutora Rosalva,
muito pertinente no âmbito do conselho penitenciário, de verificar a possibilidade de
trabalho dos internos não só para remissão da pena mas pensando também na
qualificação para que quando saírem do sistema eles possam ter uma habilidade e
com isso se inserir no mercado de trabalho.
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Resposta Fabio Borlotte: Muito obrigado doutora pela colocação, com certeza vai
ser considerada estudada dentro das unidades de ressocialização, a implantação da
cozinha a padaria e de confeitaria dentro desse espaço. Achamos que seria muito
pertinente e vamos a revisar com a engenharia esta possibilidade.
4. Conclusão e encerramento da consulta pública.
Não tendo mais questionamentos, participações e sugestões agradecemos a todos por
participar desta consulta pública virtual para melhorar a planificação do programa. Todos os
comentários estão sendo recolhidos. Convidamos a todos a acessar o portal da SEJUS onde
estão disponíveis as informações e os documentos de referência para seu conhecimento e
envio de consultas, duvidas e reclamações.
Se agradece a todos pela presença e se encerra esta consulta pública virtual.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Adel Linhares" <adel.financeiro@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:23:29
Recebido
Em qui, 9 de jul de 2020 11:16, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: gabinete@agerh.es.gov.br
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:15:33
Recebido

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:47
Para: gabinete@agerh.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para aumentar a
eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Aline Passos de Oliveira" <aline.oliveira@sedh.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 12:12:05
Boa tarde, acuso recebimento e confirmo participação.

De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:38
Para: Aline Passos de Oliveira
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Anderson Burke" <anderson@burke.com.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 14:10:05

Boa tarde,
acuso recebimento e confirma presença.
Att.
Anderson Burke

Em 2020-07-08 12:41, Consulta Publica escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

--
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Andressa Bergamaschi" <andressa@emdiaes.com.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 17:52:47

Olá,
Confirmo o recebimento do convite e também minha participação no evento.
Desde já obrigada.
--Atenciosamente

"Deus seja louvado"
As informações contidas neste e-mail, inclusive nos seus anexos, são confidenciais, protegidas
legalmente e somente com autorização poderão ser utilizadas com exclusividades pelo seu
destinatário. São proibidas a divulgação, cópia e distribuição desta mensagem por quem a recebeu
por erro ou engano e poderá ser considerado ato ilegal. O seu conteúdo é de responsabilidade do
autor. Se você não for o verdadeiro destinatário deste e-mail, deverá avisar ao remetente e
excluir do seu computador. Grato pela compreensão e cumprimento de nossa Política de Segurança.

Em 09/07/2020 15:41, Consulta Publica escreveu:

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "ANDRE GUASTI" <ANDRE.GUASTI@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:19:39
Confirmo recebimento
André Guasti
Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal de Colatina/ES
IG: @andre.guasti
Twitter: @guasti_andre
Zoom: andreguasti@tjes.jus.br
(informações sobre processos apenas via e-mail institucional ou atendimento via videoconferência, pelo
zoom)
Enviado do meu iPhone
Em 9 de jul de 2020, à(s) 14:34, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além
de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades
prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por
favor, responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste
caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

<Convite Consulta Publica Virtual 17 julho 10h.jpeg>
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15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Carlos Jose Pinheiro Teixeira" <carlos.pinheiro@cnj.jus.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 15:33:45
Boa tarde,
Conﬁrmo o recebimento do convite para par cipar da audiência Pública.
Atenciosamente,

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:42
Para: Carlos Jose Pinheiro Teixeira <carlos.pinheiro@cnj.jus.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 10 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Diretor - CDRL" <diretor.cdrl@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:08:58

Boa Tarde!
Conforme solicitado confirmo o recebimento do e-mail e link para consulta publica virtual.
Att,
Nelson Rodrigo P. Merçon
Diretor do CDRL

---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 09/07/2020 14:22:56
Para: diretor.cdrl@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Claudio Alves" <claudio.920@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 15:58:16
Obrigado pelo convite. Recebido.
Em qui., 9 de jul. de 2020 às 15:57, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

-Atenciosamente,
Claudio Alves
Mestre de cerimônias/ locutor e jornalista/Editor Rede Sim Linhares
27 3373-2000/ 9-9806- 873
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "CONSEL Linhares - ES" <secretaria@consel.org.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 08:03:13
Bom dia!
Confirmamos recebimento.

Geanny Baroni
Secretária Executiva
Conselho Interativo de Segurança Pública de Linhares CONSEL

Em qui., 9 de jul. de 2020 às 19:12, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Daniel Vitor Almonfrey" <danielvitoralmonfrey@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:16:07
Recebido.
Em qua., 8 de jul. de 2020 às 12:46, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

-Capitão BM Daniel
Comandante da 1°Cia/2°BBM
Tel. (27) 3264 - 7951
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Defesa Civil - ES" <defesacivil@bombeiros.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 11:11:34

Bom dia,
Acuso o recebimento, e ainda ficamos na pendência em responder a confirmação de
participação.
Atenciosamente,
Erika Frota
Em qua., 8 de jul. de 2020 às 12:46, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES - CBMES
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do ES - CEPDEC/ES
Site: www.defesacivil.es.gov.br
Email: defesacivil@bombeiros.es.gov.br
Telefax: (27) 3194-3652 / 3194-3696 / 3194-3698 / 3194-3699
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15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Cezar Augusto Ramaldes da Cunha Santos" <cramaldes@mpes.mp.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:58:33
Boa tarde.
Acuso recebimento desta mensagem.
Cézar Ramaldes
Promotor de Jus ça
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:35
Para: Cezar Augusto Ramaldes da Cunha Santos <cramaldes@mpes.mp.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 10 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento

De: "FERNANDO ZARDINI ANTONIO" <fernando.zardini@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 11:35:38
Prezados,
Ciente.
Att.,

__________________________________________
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Desembargador
Tribunal de Justiça do ES
Tel.: (27) 3334-2264
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 09/07/20 16:14 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 10 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

1/1

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Sérgio Alves Pereira" <spereira@mpes.mp.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 12:42:18
Recebido
Obter o Outlook para iOS
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: Wednesday, July 8, 2020 12:40:42 PM
Para: Sérgio Alves Pereira <spereira@mpes.mp.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Gisele Oliveira" <Gisele.Oliveira@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
CC: "DIEGO JESUS" <DJESUS@tjes.jus.br>, "Coordenadoria das Execucoes Penais Tribunal de Justica do
ES" <execucoes-penais@tjes.jus.br>, "FERNANDO ZARDINI ANTONIO" <fernando.zardini@tjes.jus.br>,
"LEANDRO OLIVEIRA" <LESOLIVEIRA@tjes.jus.br>, "VALESKA BASSETTI"
<VALESKA.BASSETTI@tjes.jus.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 12:53:00

Prezado, boa tarde
Confirmo a minha participação na consulta pública em relação ao Centro Integrado de Ressocialização do
Município de Linhares.
Att.
Gisele Souza de Oliveira
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 08/07/20 12:36 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 10 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Karina Rocha Mitleg Bayerl" <karina.bayerl@dpu.def.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 05:08:37
Bom dia.
Confirmo presença

Karina Rocha Mitleg Bayerl
Defensora Pública Federal
1º Ofício Regional
Coordenadora de Projetos e Ações Itinerantes do Núcleo de Vitória/ES
Defensoria Pública da União - Vitória/ES
+55 (27) 3145-5601
VOIP 6 - 27 -5601
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:33
Para: Karina Rocha Mitleg Bayerl
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 10 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

(PT) Esta mensagem da Defensoria Pública da União pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se Vossa
Senhoria não for o destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá usar, copiar ou divulgar as informações nela contida, ou tomar
qualquer ação baseada em seu conteúdo. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo ao
email e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
(EN) This message from the Federal Office of Public Defense, may contain confidential or privileged information, and its confidentiality is protected by law. If
you are not the addressee or the authorized person to receive this message, you must not use it, copy it, disclose it or take any action based on it or any
information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you
for your cooperation.

2/2

15/07/2020

Read: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno" <egagno@mpes.mp.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Read: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:14:16
A sua mensagem:
Para: Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:51:49 (UTC-03:00) Brasilia
foi lida em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:14:16 (UTC-03:00) Brasilia.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Francisco Jose Bassini Tosta" <francisco.bassini@idaf.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 15/07/2020 14:51:03
Boa tarde,
De ordem do diretor-presidente, informo que o Gerente de Licenciamento e Controle Florestal desta
Autarquia, Senhor Fabiano Campos Grazziotti, estará participando desta consulta pública virtual.
Atenciosamente,
Gabinete Dipre
---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 09/07/2020 10:53:53
Para: dipre@idaf.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-jucees" <gabinete@jucees.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:05:30
Recebido.
De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:03
Para: gabinete-jucees
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Confirmação de participação

De: "Luciana Mantovaneli" <luciana.mantovaneli@gmail.com>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Confirmação de participação
Data: 09/07/2020 15:05:58
confirmo participação de Luciana Mantovaneli Amorim, Secretária Municipal de Assistência Social de
Linhares na Consulta Pública Virtual.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Roberta Oliveira" <roberta.oliveira@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:00:49
Bom dia Prezados, acuso recebimento.
Cordialmente,
ROBERTA PEREIRA OLIVEIRA MONFARDINI
Inspetora Penitenciá ria
Funcional 3186172
Diretoria de Assistê ncia Jurı́dica do Sistema Penal DIRAJUSP
Secretaria de Estado da Justiça do Espı́rito Santo – Sejus/ES
( +55 (27) 36365891 / +55 (27) 36365892
*roberta.oliveira@sejus.es.gov.br
http://www.sejus.es.gov.br

De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:35
Para: roberta.oliveira@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento

De: "Samyla Gomes Medeiros Soares" <samyla.soares@defensoria.es.def.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 16:27:53
Prezados (as),
Com os cumprimentos de praxe, confirmo o recebimento do presente convite.
Atenciosamente,

De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Para: "Samyla Gomes Medeiros Soares" <samyla.soares@defensoria.es.def.br>
Enviadas: Sexta-feira, 10 de julho de 2020 16:25:02
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além
de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades
prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste
e-mail. 1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor responder indicando o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal" <sasp@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:26:00

Boa tarde,
Acuso o recebimento.
Atenciosamente,
Cris ane Nunes
Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal – SASP Secretaria de Estado da Jus ça - SEJUS
Telefone: (27) 3636-5872
Fax: (27) 3636-5870

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:37
Para: sasp@sejus.es.gov.br; patricia.souza@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para aumentar a
eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. 1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Secretario/ SEAG" <secretario@seag.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:40:59
Recebido.

De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:48
Para: secretario@seag.es.gov.br; paula@seag.es.gov.br; secretaria@seag.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-seama" <gabinete@seama.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:48:00
Acuso recebimento.
att,
Renata Pereira Serpa Severo
Assessoria - Gabinete/SEAMA
gabinete@seama.es.gov.br
(27) 99278-2076
www.seama.es.gov.br
De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:46
Para: gabinete-seama
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-sedh" <gabinete@sedh.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 13:33:52
Boa tarde,
Acuso o recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

Marco Antonio Felismino
Coordenador
marco.felismino@sedh.es.gov.br
(27) 3636-1332
www.direitoshumanos.es.gov.br

De: Consulta Publica

[mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:40
Para: gabinete-sedh; Kelly Badaro Cremasco
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-sep" <gabinete@planejamento.es.gov.br>
Para: "consulta.publica@sejus.es.gov.br" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:21:22
Prezados, boa tarde!
Conﬁrmamos a presença do Secretário Álvaro Rogerio Duboc Fajardo.
A ,

De: Álvaro Rogério Duboc Fajardo <alvaro.duboc@planejamento.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:59
Para: gabinete-sep <gabinete@planejamento.es.gov.br>
Assunto: ENC: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:36
Para: Álvaro Rogério Duboc Fajardo; gabinete-sep
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Regiane Nascimento" <regiane.nascimento@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 12:49:45
Boa tarde,
Conﬁrmo recebimento
Atenciosamente
REGIANE KIEPER DO NASCIMENTO
Gerente de Educação e trabalho
Secretaria de Estado da Jus ça
(27) 3636-5851 / 99942-7268

De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 12:42
Para: regiane.nascimento@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Cordeiro, Tiago de Barros" <TIAGOC@IADB.ORG>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 17:11:48
Conﬁrmo recebimento.
Tiago Cordeiro
Analista de Operações
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Representação no Brasil - CSC/CBR

SEN Quadra 802 Cj. F Lote 39
70.800-400 – Brasília/DF
Tel.: +55 61 3317-4146
Fax.: +55 61 3317-4214
www.iadb.org

From: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Sent: Wednesday, July 8, 2020 4:49 PM
To: Cordeiro, Tiago de Barros <TIAGOC@IADB.ORG>
Subject: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para aumentar a
eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
1/2

15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Ulisses Reisen de Oliveira - DIRAJUSP" <ulisses.reisen@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 09:53:38

Bom dia Prezados, confirmo presença na consulta pública virtual e desde já agradeço o convite.
Cordialmente,
ULISSES REISEN DE OLIVEIRA
Diretor Geral de Assistência Jurídica do Sistema Penal
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo – Sejus/ES
+55 27 3636 5891
+55 27 3636 5892
ulisses.reisen@sejus.es.gov.br
http://www.sejus.es.gov.br

---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 08/07/2020 12:27:50
Para: ulisses.reisen@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Vinicius Cabeleira - PR (PR.ES)" <viniciuscabeleira@mpf.mp.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 12:08:40
Confirmo o recebimento.
Enviado do meu iPad
Em 8 de jul de 2020, à(s) 12:31, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além
de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades
prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por
favor, responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste
caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

<Convite Consulta Publica Virtual 17 julho 10h.jpeg>
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Vinicius de Mendonca Narcizo - CDRL" <vinicius.narcizo@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 12:00:21

Bom dia
Recebido.
---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 09/07/2020 11:25:46
Para: vinicius.narcizo@sejus.es.gov.br, prl@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 10h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Linhares, além de demais ações previstas para
aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 10 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTQwOWM5ZWUtMmJjYi00MzE0LWE0OGQtMjRlNTFjZTc3MmVl%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

De: "2a. Vara Criminal Cachoeiro de Itapemirim-ES" <2criminal-cachoeiro@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 09/07/2020 19:37:15
ACUSO O RECEBIMENTO
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 09/07/20 16:18 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

1/1

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: gabinete@agerh.es.gov.br
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:14:57

Recebido

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:41
Para: gabinete@agerh.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações previstas
para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Aline Passos de Oliveira" <aline.oliveira@sedh.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 12:12:29
Boa tarde,
Acuso recebimento e confirmo participação.

De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:32
Para: Aline Passos de Oliveira
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Anderson Burke" <anderson@burke.com.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 14:10:26

Boa tarde,
acuso recebimento e confirma presença.
Att.
Anderson Burke

Em 2020-07-08 13:38, Consulta Publica escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

--

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "ANDRE GUASTI" <ANDRE.GUASTI@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:19:53
Confirmo recebimento
André Guasti
Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal de Colatina/ES
IG: @andre.guasti
Twitter: @guasti_andre
Zoom: andreguasti@tjes.jus.br
(informações sobre processos apenas via e-mail institucional ou atendimento via videoconferência, pelo
zoom)
Enviado do meu iPhone
Em 9 de jul de 2020, à(s) 14:34, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de
Itapemirim, além de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão
das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por
favor, responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste
caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

<Convite Consulta Publica Virtual 17 julho 15h.jpeg>
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Jornal Aqui Notícias" <jornalismo.aquinoticias@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 10:58:59
Recebido! Obrigada!
Em sex., 10 de jul. de 2020 às 10:36, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Athos Alves" <athosalves2003@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 12:31:49
Acuso recebimento.
Em sex, 10 de jul de 2020 10:24, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Carlos Jose Pinheiro Teixeira" <carlos.pinheiro@cnj.jus.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 15:32:56

Boa tarde,
conﬁrmo o recebimento do convite para par cipar da Consulta Pública.
Atenciosamente,

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:38
Para: Carlos Jose Pinheiro Teixeira <carlos.pinheiro@cnj.jus.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Centro de Detencao Provisoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES" <cdpci@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 14:34:02

Boa tarde
ciente da consulta pública, quanto a data e horário.
Ivan Lopes
Favor acusar recebimento
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
TELEFONES: (28) 3518-7490 / 3518-7347/ 3518-7102

---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 09/07/2020 14:16:03
Para: cdpci@sejus.es.gov.br, diretorcpfci@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Direção Centro Prisional Feminino Cachoeiro de Itapemirim" <diretorcpfci@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 11:40:36

Bom dia,
Confirmo recebimento.
Att,
Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim/ES - CPFCI
028-3526-1500

---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 10/07/2020 10:37:48
Para: diretorcpfci@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

De: "1cia 3bbm" <1cia3bbm@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 14:40:26
Boa tarde.
Acuso o recebimento.
Atenciosamente
Cb Lilian
Em qui, 9 de jul de 2020 16:53, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

De: "Coord. Municipal Defesa Civil" <defesacivil@cachoeiro.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 14:21:50
Documento recebido e encaminhado ao Coordenador, Cel. Francisco Inacio Daroz.
Em 10/07/2020
Lucia Flavia de Luca Toneto
Consultora Interna
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
28 3511-2342

De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Para: "Defesa Civil" <defesacivil@cachoeiro.es.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 9 de julho de 2020 16:18:59
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Defesa Civil - ES" <defesacivil@bombeiros.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 11:12:10

Bom dia,
Acuso o recebimento, e ainda ficamos na pendência em responder a confirmação de
participação.
Atenciosamente,
Erika Frota
Em qua., 8 de jul. de 2020 às 13:41, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES - CBMES
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do ES - CEPDEC/ES
Site: www.defesacivil.es.gov.br
Email: defesacivil@bombeiros.es.gov.br
Telefax: (27) 3194-3652 / 3194-3696 / 3194-3698 / 3194-3699

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Diretor PRCI" <diretorprci@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 13:03:35
Boa tarde,
Acuso o recebimento do presente e confirmo participação no evento.
Att,
MÁRCIO FELIPE ROCHA DA SILVA
Diretor Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
(28) 3524-2271
Antes de imprimir
Pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.
AVISO LEGAL
Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são para uso exclusivo de seu(s) destinatário(s), podendo
conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Qualquer modificação, retransmissão,
disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida e será tratada de acordo com
a lei vigente. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague o
material e as cópias de sua máquina.
---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica"
Enviada: 09/07/2020 11:57:04
Para: diretorprci@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

2/2

15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Cezar Augusto Ramaldes da Cunha Santos" <cramaldes@mpes.mp.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:57:34
Boa tarde.
Acuso recebimento.
Cézar Ramaldes
Promotor de Jus ça
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:33
Para: Cezar Augusto Ramaldes da Cunha Santos <cramaldes@mpes.mp.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "FERNANDO ZARDINI ANTONIO" <fernando.zardini@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 11:34:45
Prezados,
Ciente.
Att.,

__________________________________________
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Desembargador
Tribunal de Justiça do ES
Tel.: (27) 3334-2264
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 10/07/20 10:16 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

1/1

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Sérgio Alves Pereira" <spereira@mpes.mp.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 16:59:17
Recebido
Obter o Outlook para iOS
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: Wednesday, July 8, 2020 1:37:21 PM
Para: Sérgio Alves Pereira <spereira@mpes.mp.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Gisele Oliveira" <Gisele.Oliveira@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
CC: "DIEGO JESUS" <DJESUS@tjes.jus.br>, "Coordenadoria das Execucoes Penais Tribunal de Justica do
ES" <execucoes-penais@tjes.jus.br>, "FERNANDO ZARDINI ANTONIO" <fernando.zardini@tjes.jus.br>,
"Rosalva SILVA" <Rosalva.Santos@tjes.jus.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 12:57:07
Prezado,
Acuso recebimento, informando, contudo que estou impossibilitada de participar em razão de ter confirmado
presença no webinário do DMF/CNJ no mesmo dia e horário.
De qualquer maneira, irei reforçar com a Colega Rosalva Nogueira, Juíza Titular da VEP de Cachoeiro de
Itapemirim.
Att.
Gisele Souza de Oliveira
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 08/07/20 13:34 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Karina Rocha Mitleg Bayerl" <karina.bayerl@dpu.def.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 05:08:16
Bom dia.
Confirmo presença.

Karina Rocha Mitleg Bayerl
Defensora Pública Federal
1º Ofício Regional
Coordenadora de Projetos e Ações Itinerantes do Núcleo de Vitória/ES
Defensoria Pública da União - Vitória/ES
+55 (27) 3145-5601
VOIP 6 - 27 -5601
De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:31
Para: Karina Rocha Mitleg Bayerl
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

(PT) Esta mensagem da Defensoria Pública da União pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se Vossa
Senhoria não for o destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá usar, copiar ou divulgar as informações nela contida, ou tomar
qualquer ação baseada em seu conteúdo. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo ao
email e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
(EN) This message from the Federal Office of Public Defense, may contain confidential or privileged information, and its confidentiality is protected by law. If
you are not the addressee or the authorized person to receive this message, you must not use it, copy it, disclose it or take any action based on it or any
information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you
for your cooperation.

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Rosalva SILVA" <Rosalva.Santos@tjes.jus.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 14:15:45
Acuso o recebimento e confirmo presença.
Att, Rosalva Nogueira Santos Silva
Juíza de Direito
>>> "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br> 10/07/20 13:58 >>>
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.
17 de julho de 2020 – 15 h
Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

De: "Assessoria Victor Coelho" <assessoriavictorcoelho@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 09:27:31
Bom dia!
Acuso o recimento
Atenciosamente,
Maelle Barbieri Blunck
Gabinete do Prefeito Victor Coelho
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(28) 3155 5280
Em qui., 9 de jul. de 2020 às 19:43, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Francisco Jose Bassini Tosta" <francisco.bassini@idaf.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 15/07/2020 15:24:49
Boa tarde,
De ordem do diretor-presidente, informo que o Gerente de Licenciamento e Controle Florestal desta
Autarquia, Senhor Fabiano Campos Grazziotti, estará participando desta consulta pública virtual.
Atenciosamente,
Gabinete Dipre
---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 09/07/2020 10:54:10
Para: dipre@idaf.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-iema" <gabinete@iema.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 13/07/2020 09:14:31
Prezados,
Acusamos recebimento.
A ,

Giovana Samora
Assessoria - Diretoria Presidente IEMA
(27) 3636-2608
gabinete@iema.es.gov.br

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de julho de 2020 10:53
Para: gabinete-iema <gabinete@iema.es.gov.br>; gabineteiema@gmail.com
Cc: gigias@bol.com.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações previstas
para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re Consulta P3ablica Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "diretoria" <diretoria@incaper.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re Consulta P3ablica Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 09:51:06
Em 08/07/2020 13:39, Consulta Publica escreveu:

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de
Itapemirim, além de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão
das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por
favor, responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. confirmamos recebimento
Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste
caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

-Favor confirmar recebimento
Mara Ribeiro dos Santos
Assistente de Suporte de Desenv. Rural - Diretoria Técnica
diretoriatecnica@incaper.es.gov.br
1/2

15/07/2020

Re Consulta P3ablica Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

(27) 3636.9877
(27) 3636.9878
Rua Afonso Sarlo, 160 - B.Ferreira - Cep.: 29052-010 - Vitória - ES
www.incaper.es.gov.br

Livre de vírus. www.avast.com.
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16/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h

De: "jackson Borel" <jacksonborel1980@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h
Data: 16/07/2020 14:15:34
Boa tarde digo que recebi o e-mail de consulta pública Virtual seus e confirmo minha participação
Em qui, 16 de jul de 2020 10:48, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação
do Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais
ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.
Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

1/1

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Jornal Fato" <comercial.fato@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 10:26:23
Bom dia
Confirmo o recebimento.
Att
Thamirys
Em qui., 9 de jul. de 2020 às 15:18, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

-"Contra FATO não há argumento"

Jornal Espírito Santo de Fato

(28) 3511-7481/ (28) 3515-1067

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-jucees" <gabinete@jucees.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:05:44
Recebido.
De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:03
Para: gabinete-jucees
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Rafaela Thompson" <jornalismo.rafa@gmail.com>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 10/07/2020 11:07:13
Recebido!

Em sex., 10 de jul. de 2020 às 10:36, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção
do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em
vigor.

-Rafaela Thompson M. Nacle
Jornalista | 0003627/ES
28 99993-0413
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Roberta Oliveira" <roberta.oliveira@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:00:18
Bom dia Prezados, acuso recebimento.
Cordialmente,
ROBERTA PEREIRA OLIVEIRA MONFARDINI
Inspetora Penitenciá ria
Funcional 3186172
Diretoria de Assistê ncia Jurı́dica do Sistema Penal DIRAJUSP
Secretaria de Estado da Justiça do Espı́rito Santo – Sejus/ES
( +55 (27) 36365891 / +55 (27) 36365892
*roberta.oliveira@sejus.es.gov.br
http://www.sejus.es.gov.br

De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:33
Para: roberta.oliveira@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. 1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal" <sasp@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:26:37

Boa tarde,
Acuso o recebimento.
Atenciosamente,
Cris ane Nunes
Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal – SASP Secretaria de Estado da Jus ça - SEJUS
Telefone: (27) 3636-5872
Fax: (27) 3636-5870

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:35
Para: sasp@sejus.es.gov.br; patricia.souza@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações previstas
para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. 1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Secretario/ SEAG" <secretario@seag.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 11:41:12
Recebido.

De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:48
Para: secretario@seag.es.gov.br; paula@seag.es.gov.br; secretaria@seag.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-seama" <gabinete@seama.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 10:47:54
Acuso recebimento.
att,
Renata Pereira Serpa Severo
Assessoria - Gabinete/SEAMA
gabinete@seama.es.gov.br
(27) 99278-2076
www.seama.es.gov.br
De: Consulta Publica [consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:46
Para: gabinete-seama
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

2/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento

De: "Semdes" <semdes@cachoeiro.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Data: 10/07/2020 09:55:47
Bom dia .
e-mail recebido
De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Para: semdes@cachoeiro.es.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 9 de julho de 2020 16:19:37
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor responder indicando o recebimento
Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você responda indicando o recebimento deste e-mail. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-sedh" <gabinete@sedh.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:54:51
Boa tarde,
Acuso o recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

Marco Antonio Felismino
Coordenador
marco.felismino@sedh.es.gov.br
(27) 3636-1332
www.direitoshumanos.es.gov.br

De: Consulta Publica

[mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:36
Para: gabinete-sedh; Kelly Badaro Cremasco
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "gabinete-sep" <gabinete@planejamento.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 14:19:21
Prezados, boa tarde!
Conﬁrmamos a presença do Secretário Álvaro Rogerio Duboc Fajardo.
A ,

De: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 13:34
Para: Álvaro Rogério Duboc Fajardo <alvaro.duboc@planejamento.es.gov.br>; gabinete-sep
<gabinete@planejamento.es.gov.br>
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações previstas
para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. 1/2

15/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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16/07/2020

RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h

De: "Regiane Nascimento" <regiane.nascimento@sejus.es.gov.br>
Para: "'Consulta Publica'" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RES: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h
Data: 16/07/2020 15:27:48
Conﬁrmo recebimento
De: Consulta Publica [mailto:consulta.publica@sejus.es.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de julho de 2020 10:48
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação
do Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais
ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.
Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Cordeiro, Tiago de Barros" <TIAGOC@IADB.ORG>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 08/07/2020 17:11:56
Conﬁrmo recebimento.
Tiago Cordeiro
Analista de Operações
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Representação no Brasil - CSC/CBR

SEN Quadra 802 Cj. F Lote 39
70.800-400 – Brasília/DF
Tel.: +55 61 3317-4146
Fax.: +55 61 3317-4214
www.iadb.org

From: Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Sent: Wednesday, July 8, 2020 4:49 PM
To: Cordeiro, Tiago de Barros <TIAGOC@IADB.ORG>
Subject: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Conﬁrmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do Centro
Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações previstas
para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229dfb1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você conﬁrme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
1/2

15/07/2020

RE: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei.
Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e
apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Ulisses Reisen de Oliveira - DIRAJUSP" <ulisses.reisen@sejus.es.gov.br>
Para: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 09:53:31

Bom dia Prezados, confirmo presença na consulta pública virtual e desde já agradeço o convite.
Cordialmente,
ULISSES REISEN DE OLIVEIRA
Diretor Geral de Assistência Jurídica do Sistema Penal
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo – Sejus/ES
+55 27 3636 5891
+55 27 3636 5892
ulisses.reisen@sejus.es.gov.br
http://www.sejus.es.gov.br

---- Mensagem original ---De: "Consulta Publica" <consulta.publica@sejus.es.gov.br>
Enviada: 08/07/2020 13:29:52
Para: ulisses.reisen@sejus.es.gov.br
Assunto: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual para
apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de Ampliação e
Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos abordar a instalação do
Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de demais ações
previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também há opção do
aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por favor,
responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. 1/2

15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual
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15/07/2020

Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento

De: "Vinicius Cabeleira - PR (PR.ES)" <viniciuscabeleira@mpf.mp.br>
Para: consulta.publica@sejus.es.gov.br
Assunto: Re: Consulta Pública Virtual Sejus - 17/07 - 15h - Favor Confirmar o recebimento
Data: 09/07/2020 12:08:15
Confirmo o recebimento.
Enviado do meu iPad
Em 8 de jul de 2020, à(s) 13:30, Consulta Publica <consulta.publica@sejus.es.gov.br> escreveu:

Consulta Pública Virtual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, convida para consulta pública virtual
para apresentar e dialogar sobre os aspectos socioambientais da implantação do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo. Neste encontro, iremos
abordar a instalação do Centro Integrado de Ressocialização no município de Cachoeiro de
Itapemirim, além de demais ações previstas para aumentar a eficiência operacional e de gestão
das unidades prisionais do Estado.

17 de julho de 2020 – 15 h

Acesso exclusivo pelo link: h ps://teams.microso .com/l/meetupjoin/19%3amee ng_OTdhOGRiNzAtZTY3MS00N2ZlLWFiNzUtNDAyZDMzNjU2Mjdh%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229d 1a05-5f1d-449a-896062abcb479e7d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca309abd-3a9d-4c08-882d-811ed29b6a9b%22%7d
Para acessar via dispositivo móvel, é necessário fazer o download do aplicativo Teams. Também
há opção do aplicativo para desktop, mas não é obrigatório seu uso.

- É fundamental para a Sejus que você confirme o recebimento deste e-mail. Por
favor, responda a este e-mail para que possamos validar a lista de convidados. -

Saiba mais sobre o programa em: www.sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste
caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado
conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

<Convite Consulta Publica Virtual 17 julho 15h.jpeg>
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AÇÕES DE GOVERNO

Obras de conserva e pavimentação
continuam na região do Caparaó
>>> São mais de 55 km de extensão, com um investimento de
R$ 3 milhões. Mais de três mil pessoas serão beneficiadas

pavimentados. Nas obras de conserva estão sendo realizados trabalhos
de capina, limpeza, tapa buracos,
recuperação e regularização. Essas

ações são de extrema importância
para o produtor rural e para as
comunidades que dependem da
estrada para escoar sua produção,

contribuindo para o fortalecimento
da agricultura capixaba”, destacou o
subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari.

DIVULGAÇÃO / SEJUS

A Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(Seag) continua trabalhando nos
serviços de conservação corretiva
rotineira e preventiva periódica em
três trechos de rodovias integrantes
do programa Caminhos do Campo,
na região do Caparaó. São mais de
55 km de extensão, com um investimento de R$ 3 milhões.
Os trabalhos estão sendo realizados no trecho que liga a sede do
município de Ibitirama às comunidades de Santa Rita e São José. Em
Apiacá, o trecho que liga a sede à
comunidade de Santa Fé também
passa por pavimentação. Já o trecho
que liga as comunidades de Mundo
Novo, Pedra Menina e o portão do
Parque Nacional do Caparaó está
em fase final de obras. Mais de três
mil pessoas serão beneficiadas.
“Estamos trabalhando para levar
asfalto para todas as comunidades
capixabas. Mas também precisamos
manter o bom estado dos trechos já

DIVULGAÇÃO / SEAG

Os trabalhos estão sendo realizados no trecho que liga a sede do município de Ibitirama às comunidades de Santa Rita e São José

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO
Esse documento foi criado para apresentar o programa e seus aspectos Socioambientais para que você esteja mais preparado para participar das
consultas públicas promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça.

O objetivo do programa é diminuir o tempo que uma pessoa passa dentro da prisão.
A lei de execução penal indica algumas formas para que a pena seja reduzida, como:

Formação educacional e
profissional

Criação de postos de
trabalho

O programa está sendo elaborado em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, o BID.

Acompanhamento dos
egressos

Nessa área iremos abordar os aspectos
socioambientais da instalação dos Centros de
Ressocialização e das reformas das unidades
prisionais.

Para garantir que o objetivo seja atingido, o programa prevê investimento nas três áreas abaixo:

Escritório Social e
Ressocialização de
Presos

Tecnologia na
Administração
Prisional

Sustentabilidade
Ambiental e
Infraestrutura

O objetivo é realizar reformas e modernizações em todas as 35 Unidades Prisionais existentes no estado. Entre elas,
podemos destacar as iniciativas abaixo:

Sistemas de captação de água de
chuva para armazenamento e uso

Estações de
tratamento de
esgoto

Poços escavados de abastecimento de água
subterrânea e reservatórios.

Modernização de instalações
elétricas.

Cozinhas e Lavanderias industriais

Micro-usinas fotovoltaicas para geração e
consumo de energia solar.

Além disso, o programa prevê a construção de dois Centros Integrados de Ressocialização, um em
Cachoeiro de Itapemirim e outro em Linhares.

A proposta desse novo modelo é ser um ambiente focado em reinserção social, aumentando a possibilidade da pessoa voltar
para sociedade de forma produtiva. A ideia é ter um espaço com mais segurança, funcionalidade, conforto, economia e
humanização do cumprimento de pena.

Centro Integrado de Ressocialização de Cachoeiro de
Itapemirim

ETE - Estação de
tratamento de esgoto

Centro Integrado de Ressocialização de Linhares

Microusina
Fotovoltaica

Microusina
Fotovoltaica
Regime misto
Fechado e Semiaberto

Captação de água da
chuva

Cozinha
industrial

Cozinha
industrial
Superfície
de 11,5 ha

Poço escavado

ETE - Estação de
tratamento de esgoto

Regime misto
Fechado e Semiaberto

800 Vagas

600 Vagas

Captação de água da
chuva

Superfície
de 14,4 ha
Lavanderia
industrial

Lavanderia
industrial

Avaliação dos aspectos socioambientais das infraestruturas do programa
Impactos positivos

• Melhoria nas condições dos ecossistemas aquáticos e terrestres pelo
aumento na qualidade de água

• Melhores condições para Reintegração social

• Melhoria das condições de vida dos detentos

• Melhoria das condições sanitárias e ambientais por sistemas de coleta
e tratamento de água

• Melhoria das condições ambientais do entorno de cada unidade
• Redução substancial do risco de doenças decorrentes de más
condições sanitárias

• Diminuição de riscos de afecções sanitárias à população prisional

Possíveis impactos negativos

Medidas de mitigação

•

Interferência temporal da qualidade de ar, água e solo

•

Alteração da paisagem natural

•

Perturbação da flora e fauna

•

Risco de poluição do solo e cursos de água

•

Aumento do risco temporal de acidentes no entorno
imediato, por causa das obras

•

Incremento temporal do risco à saúde dos trabalhadores e
comunidade no entorno imediato

•

Perturbação temporal por ruídos e trânsito no entorno
imediato por causa das obras

•

Gestão de resíduos

•

Recuperação de áreas destinadas às obras

•

Capacitação sobre prevenção de acidentes e proteção

•

Monitoramento dos efluentes e prevenção da poluição

•

Proteção da Flora e Fauna e mitigação de impactos

Planos de gestão ambiental e social

Foram planejados 14 programas para mitigar os riscos socioambientais negativos da construção dos dois centros integrados de ressocialização e das reformas planejadas para as unidades
prisionais já em funcionamento. Esses planos permitem que a Secretaria da Justiça esteja preparada para enfrentar eventuais situações adversas e possam aumentar os impactos
positivos dessas obras.

Programa de Controle Ambiental
das Obras

Programa de Gestão dos Resíduos
da Construção Civil

Programa de Gestão de Resíduos
Sólidos Sanitários

Fornece os elementos técnicos para reduzir os danos
ambientais durante a construção e estabelece as normas a
serem seguidas para minimizar os impactos ambientais.

Estabelece as diretrizes para a gestão dos resíduos gerados
nas construções e reformas, incluindo a sua redução,
manuseio e disposição, com reutilização e reciclagem de
material.

Define procedimentos para reduzir a geração de resíduos
sólidos sanitários, os impactos à comunidade e ao meio
ambiente e cumprindo os requisitos de manejo e disposição.

Programa de Contingência

Programa de Comunicação Social

Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD)

Estabelece procedimentos de resposta a emergências
operacionais, desastres naturais ou acidentes industriais
durante a construção e operação dos centros.

Ferramenta de informação e transparência dos projetos a
serem executados, mantendo interlocução contínua com a
população, em articulação com o trabalho socioambiental.

Medidas de controle ambiental para recuperação das áreas
degradadas durante as obras (canteiros de obras, áreas de
empréstimos e bota-fora).

Plano de Proteção da Flora e Fauna e
mitigação de impactos

Programa de Arqueologia

Visa proteger e restaurar a fauna, flora e o ecossistema
afetados pela obra. É dividido em um inventário de fauna, um
plano de manejo e gestão da flora e um plano de redução de
impacto em áreas protegidas

Definição de normas a serem seguidas caso haja comprovação
de existência de sítio arqueológico no local das obras, com
procedimentos de registro, salvamento e armazenamento do
patrimônio arqueológico.

Programa de Educação Ambiental

Programa de Gerenciamento Ambiental e
Social das Obras

Programa de Saúde dos Trabalhadores e
Comunidades Envolvidas

Avalia as diretrizes e procedimentos de controle ambiental e
social das obras, avalia a realização do gerenciamento ambiental
e indica medidas para aprimorar a qualidade ambiental e social
das obras.

Estabelece padrões de atendimento à legislação de controle e
saúde e segurança ocupacional, além de medidas de prevenção e
contenção de doenças infectocontagiosas, com destaque para o
novo coronavírus (sars-cov-2).

Promoverá comunicação, divulgação e intercâmbio das
iniciativas ambientais à comunidade com ações de melhoria da
qualidade ambiental.

Programa de Treinamento e
Capacitação da Mão de Obra
Capacita a mão de obra para seguir normas de conduta, práticas de
gestão ambiental e legislação ambiental.

Programa de Esclarecimento de Dúvidas e
Atendimento de Reclamações
Designação de canal de ouvidoria específico para atender
críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios às ações e
medidas implantadas, fomentando a efetiva participação da
comunidade na gestão do programa de modernização.

Programa de monitoramento das ETES e
prevenção da poluição
Define critérios para monitorar a qualidade da água residual, a
fim de prevenir poluição.

Quer saber mais sobre os planos de gestão ambiental e social?
Veja o documento completo no site!
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Aspectos socioambientais do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema
Prisional do Espírito Santo.

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO

35

Linhares

Unidades

13

municípios

O programa está sendo elaborado em parceria com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.
Cachoeiro de Itapemirim

Objetivo do Programa
Diminuir o tempo de permanência da população carcerária na prisão com base na
remição de pena, através de:

Formação educacional
e profissional

Criação de postos
de trabalho

Acompanhamento
dos egressos

Escritório Social e
Ressocialização de
Presos

Tecnologia na
Administração
Prisional

Sustentabilidade
Ambiental e
Infraestrutura
Avaliação Ambiental e Social do Programa e
sua Primeira Operação

Reforma e Modernização das 35
Unidades Prisionais existentes

Sistemas de captação de água de
chuva para armazenamento e uso

Cozinhas e Lavanderias
industriais

Estações de tratamento
de esgoto

Micro-usinas fotovoltaicas para
geração e consumo de energia solar

Não se prevê afetações a terceiros nem a necessidade de aquisição de terrenos

Poços escavados de abastecimento de água
subterrânea e reservatórios

Modernização de instalações elétricas
e hidráulicas

Centros Integrados de Ressocialização
Objetivo: Reunir todos os conceitos e políticas propostas pelo Programa, ofertando e assegurando à pessoa
privada de liberdade condições necessárias para sua reinserção social. Além disso, possuirá arquitetura cuja
proposta é a de humanização dos espaços, buscando a efetividade em termos da segurança, funcionalidade,
conforto e custo, evidenciando a qualificação técnica e a autossustentabilidade.

Melhoria das condições de
trabalho para a realização das
tarefas institucionais de modo
seguro

Adequação social, funcional e
ambiental dos locais,
considerando padrões de
bem-estar

Centro Integrado de Ressocialização de Cachoeiro de Itapemirim

ETE - Estação de
tratamento de esgoto
Regime misto
Fechado e Semiaberto

Cozinha
industrial
Captação de
água da chuva

800 Vagas

Microusina
Fotovoltaica

Lavanderia
industrial
Poço
escavado

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Propriedade da
SEJUS

Construção de
13.800 m²
aprox.

Zona de expansão
urbana

Mineração e
Indústrias

Margem do rio Itapemirim
(Abastece cerca de 200 mil
pessoas)

Avaliação dos impactos
socioambientais dos Centros
Integrados de Ressocialização

Classificação Socioambiental do Programa Moderniza e
sua primeira operação

A
B
C

•

•
•

•

Impactos ambientais significativos e efeitos sociais associados.
Requerem Avaliação de Impacto Ambiental.

Impactos ambientais e sociais majoritariamente localizados e de curta duração, para os quais já existem
medidas de implementação conhecidas para sua mitigação.
Requerem uma Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) a nível de programa e uma Análise
Ambiental e Social a nível de projetos com Marcos e Programas de Gestão Ambiental e Social.

Impactos ambientais mínimos. Não requer uma analise ambiental ou social.

Potenciais impactos *

Medidas de mitigação

•

Afetação temporal da qualidade de ar, água e solo

•

Gestão de residuos

•

Alteração da paisagem natural

•

Recuperação de áreas degradadas

•

Risco de acidentes

•

Capacitação sobre prevenção de acidentes e proteção

•

Risco de poluição do solo e cursos de água

•

Monitoramento dos efluentes e prevenção da poluição

•

Perturbação da flora e fauna

•

Proteção da Flora e Fauna e mitigação de impactos

*Quase na totalidade, referentes a fase de construção dos novos Centros de Ressocialização Integrado e as reformas, restritos ao entorno das obras, de curto prazo, temporários e reversíveis

Impactos positivos
• Melhores condições para reintegração social

• Melhora nas condições dos ecossistemas aquáticos e terrestres
pelo aumento na qualidade de água

• Melhora das condições de vida dos detentos
• Ajustar as condições sanitárias e ambientais inadequadas
por sistemas de coleta e tratamento de água
• Melhora das condições ambientais do entorno
de cada unidade

• Diminuição de riscos de afecções sanitárias a
população prisional

• Redução substancial do risco de doenças decorrentes de
más condições sanitárias

Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social
Foram planejados 14 programas para mitigar os riscos socioambientais da implementação das obras de infraestrutura do programa que
permitem que a Secretaria da Justiça esteja preparada para enfrentar situações adversas e possam aumentar seus impactos positivos.

Programa de Controle
Ambiental das Obras

Programa de Gestão dos
Resíduos da Construção Civil

Programa de Gestão de
Resíduos Sólidos Sanitários

Fornece os elementos técnicos para reduzir os danos
ambientais durante a construção e estabelece as normas a
serem seguidas para minimizar os impactos ambientais.

Estabelece as diretrizes para a gestão dos resíduos
gerados nas construções e reformas, incluindo a sua
redução, manuseio e disposição, com reutilização e
reciclagem de material.

Define procedimentos para reduzir a geração de resíduos
sólidos sanitários, os impactos à comunidade e ao meio
ambiente e cumprindo os requisitos de manejo e
disposição.

Programa de monitoramento das ETES
e prevenção da poluição

Programa de Gerenciamento Ambiental
e Social das Obras

Plano de Proteção da Flora e
Fauna e mitigação de impactos

Define critérios para monitorar a qualidade da água
residual, a fim de prevenir poluição.

Avalia as diretrizes e procedimentos de controle ambiental e
social das obras, avalia a realização do gerenciamento
ambiental e indica medidas para aprimorar a qualidade
ambiental e social das obras.

Visa proteger e restaurar a fauna, flora e o ecossistema
afetados pela obra. É dividido em um inventário de fauna,
um plano de manejo e gestão da flora e um plano de
redução de impacto em áreas protegidas

Programa de Contingência

Programa de Arqueologia

Estabelece procedimentos de resposta a emergências
operacionais, desastres naturais ou acidentes industriais
durante a construção e operação dos centros.

Definição de normas a serem seguidas caso haja
comprovação de existência de sítio arqueológico no local
das obras, com procedimentos de registro, salvamento e
armazenamento do patrimônio arqueológico.

Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)
Medidas de controle ambiental para recuperação das áreas
degradadas durante as obras (canteiros de obras, áreas de
empréstimos e bota-fora).

Programa de Educação Ambiental

Programa de Treinamento e
Capacitação da Mão de Obra

Programa de Saúde dos Trabalhadores e
Comunidades Envolvidas

Promoverá comunicação, divulgação e intercâmbio das
iniciativas ambientais à comunidade com ações de
melhoria da qualidade ambiental.

Capacita a mão de obra para seguir normas de
conduta, práticas de gestão ambiental e legislação
ambiental.

Estabelece padrões de atendimento à legislação de controle e
saúde e segurança ocupacional, além de medidas de
prevenção e contenção de doenças infectocontagiosas, com
destaque para o novo coronavírus (sars-cov-2).

Programa de Comunicação Social
Ferramenta de informação e transparência dos projetos a
serem executados, mantendo interlocução contínua com a
população, em articulação com o trabalho socioambiental.

Programa de Esclarecimento de Dúvidas e
Atendimento de Reclamações
Designação de canal de ouvidoria específico para atender
críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios às ações
e medidas implantadas, fomentando a efetiva participação
da comunidade na gestão do programa de modernização.

Quer saber mais sobre os Planos de Gestão Ambiental?
Veja o documento completo no site!

Programa de esclarecimento de dúvidas e
atendimento de reclamações

Como apresentar
minha reclamação?

Comunicação
verbal

Chamadas
mensagem de texto
E-mail

A quem apresento?

Empreiteira ou
Supervisora

Ouvidoria
do estado
Prefeitura

Informação disponível sobre o Programa Moderniza - ES

https://sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Perguntas e Recomendações
Agradecemos!

Consulta Pública Virtual

Aspectos socioambientais do Programa de
Ampliação e Modernização do Sistema
Prisional do Espírito Santo.

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO

35

Linhares

Unidades

13

municípios

O programa está sendo elaborado em parceria com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.
Cachoeiro de Itapemirim

Objetivo do Programa
Diminuir o tempo de permanência da população carcerária na prisão com base na
remição de pena, através de:

Formação educacional
e profissional

Criação de postos
de trabalho

Acompanhamento
dos egressos

Escritório Social e
Ressocialização de
Presos

Tecnologia na
Administração
Prisional

Sustentabilidade
Ambiental e
Infraestrutura
Avaliação Ambiental e Social do Programa e
sua Primeira Operação

Reforma e Modernização das 35
Unidades Prisionais existentes

Sistemas de captação de água de
chuva para armazenamento e uso

Cozinhas e Lavanderias
industriais

Estações de tratamento
de esgoto

Micro-usinas fotovoltaicas para
geração e consumo de energia solar

Não se prevê afetações a terceiros nem a necessidade de aquisição de terrenos

Poços escavados de abastecimento de água
subterrânea e reservatórios

Modernização de instalações elétricas
e hidráulicas

Centros Integrados de Ressocialização
Objetivo: Reunir todos os conceitos e políticas propostas pelo Programa, ofertando e assegurando à pessoa
privada de liberdade condições necessárias para sua reinserção social. Além disso, possuirá arquitetura cuja
proposta é a de humanização dos espaços, buscando a efetividade em termos da segurança, funcionalidade,
conforto e custo, evidenciando a qualificação técnica e a autossustentabilidade.

Melhoria das condições de
trabalho para a realização das
tarefas institucionais de modo
seguro

Adequação social, funcional e
ambiental dos locais,
considerando padrões de
bem-estar

Centro Integrado de Ressocialização de Linhares

Regime misto
Fechado e Semiaberto

600 Vagas

Microusina
Fotovoltaica

ETE - Estação de
tratamento de esgoto

Cozinha
industrial

Captação de
água da chuva

Lavanderia
industrial

Município de Linhares
Propriedade da
SEJUS

Junto a unidade
CDRL

Construção de
10.400 m²
aprox.

Zona rural
Agricultura

Floresta Nacional
de Goytacazes

Zona de Amortecimento
da FLONA

Avaliação dos impactos
socioambientais dos Centros
Integrados de Ressocialização

Classificação Socioambiental do Programa Moderniza e
sua primeira operação

A
B
C

•

•
•

•

Impactos ambientais significativos e efeitos sociais associados.
Requerem Avaliação de Impacto Ambiental.

Impactos ambientais e sociais majoritariamente localizados e de curta duração, para os quais já existem
medidas de implementação conhecidas para sua mitigação.
Requerem uma Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) a nível de programa e uma Análise
Ambiental e Social a nível de projetos com Marcos e Programas de Gestão Ambiental e Social.

Impactos ambientais mínimos. Não requer uma analise ambiental ou social.

Potenciais impactos *

Medidas de mitigação

•

Afetação temporal da qualidade de ar, água e solo

•

Gestão de residuos

•

Alteração da paisagem natural

•

Recuperação de áreas degradadas

•

Risco de acidentes

•

Capacitação sobre prevenção de acidentes e proteção

•

Risco de poluição do solo e cursos de água

•

Monitoramento dos efluentes e prevenção da poluição

•

Perturbação da flora e fauna

•

Proteção da Flora e Fauna e mitigação de impactos

*Quase na totalidade, referentes a fase de construção dos novos Centros de Ressocialização Integrado e as reformas, restritos ao entorno das obras, de curto prazo, temporários e reversíveis

Impactos positivos
• Melhores condições para reintegração social

• Melhora nas condições dos ecossistemas aquáticos e terrestres
pelo aumento na qualidade de água

• Melhora das condições de vida dos detentos
• Ajustar as condições sanitárias e ambientais inadequadas
por sistemas de coleta e tratamento de água
• Melhora das condições ambientais do entorno
de cada unidade

• Diminuição de riscos de afecções sanitárias a
população prisional

• Redução substancial do risco de doenças decorrentes de
más condições sanitárias

Marcos e Planos de Gestão Ambiental e Social
Foram planejados 14 programas para mitigar os riscos socioambientais da implementação das obras de infraestrutura do programa que
permitem que a Secretaria da Justiça esteja preparada para enfrentar situações adversas e possam aumentar seus impactos positivos.

Programa de Controle
Ambiental das Obras

Programa de Gestão dos
Resíduos da Construção Civil

Programa de Gestão de
Resíduos Sólidos Sanitários

Fornece os elementos técnicos para reduzir os danos
ambientais durante a construção e estabelece as normas a
serem seguidas para minimizar os impactos ambientais.

Estabelece as diretrizes para a gestão dos resíduos
gerados nas construções e reformas, incluindo a sua
redução, manuseio e disposição, com reutilização e
reciclagem de material.

Define procedimentos para reduzir a geração de resíduos
sólidos sanitários, os impactos à comunidade e ao meio
ambiente e cumprindo os requisitos de manejo e
disposição.

Programa de monitoramento das ETES
e prevenção da poluição

Programa de Gerenciamento Ambiental
e Social das Obras

Plano de Proteção da Flora e
Fauna e mitigação de impactos

Define critérios para monitorar a qualidade da água
residual, a fim de prevenir poluição.

Avalia as diretrizes e procedimentos de controle ambiental e
social das obras, avalia a realização do gerenciamento
ambiental e indica medidas para aprimorar a qualidade
ambiental e social das obras.

Visa proteger e restaurar a fauna, flora e o ecossistema
afetados pela obra. É dividido em um inventário de fauna,
um plano de manejo e gestão da flora e um plano de
redução de impacto em áreas protegidas

Programa de Contingência

Programa de Arqueologia

Estabelece procedimentos de resposta a emergências
operacionais, desastres naturais ou acidentes industriais
durante a construção e operação dos centros.

Definição de normas a serem seguidas caso haja
comprovação de existência de sítio arqueológico no local
das obras, com procedimentos de registro, salvamento e
armazenamento do patrimônio arqueológico.

Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)
Medidas de controle ambiental para recuperação das áreas
degradadas durante as obras (canteiros de obras, áreas de
empréstimos e bota-fora).

Programa de Educação Ambiental

Programa de Treinamento e
Capacitação da Mão de Obra

Programa de Saúde dos Trabalhadores e
Comunidades Envolvidas

Promoverá comunicação, divulgação e intercâmbio das
iniciativas ambientais à comunidade com ações de
melhoria da qualidade ambiental.

Capacita a mão de obra para seguir normas de
conduta, práticas de gestão ambiental e legislação
ambiental.

Estabelece padrões de atendimento à legislação de controle e
saúde e segurança ocupacional, além de medidas de
prevenção e contenção de doenças infectocontagiosas, com
destaque para o novo coronavírus (sars-cov-2).

Programa de Comunicação Social
Ferramenta de informação e transparência dos projetos a
serem executados, mantendo interlocução contínua com a
população, em articulação com o trabalho socioambiental.

Programa de Esclarecimento de Dúvidas e
Atendimento de Reclamações
Designação de canal de ouvidoria específico para atender
críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios às ações
e medidas implantadas, fomentando a efetiva participação
da comunidade na gestão do programa de modernização.

Quer saber mais sobre os Planos de Gestão Ambiental?
Veja o documento completo no site!

Programa de esclarecimento de dúvidas e
atendimento de reclamações

Como apresentar
minha reclamação?

Comunicação
verbal

Chamadas
mensagem de texto
E-mail

A quem apresento?

Empreiteira ou
Supervisora

Ouvidoria
do estado
Prefeitura

Informação disponível sobre o Programa Moderniza - ES

https://sejus.es.gov.br/consultapublicavirtual

Perguntas e Recomendações
Agradecemos!
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Edval Santana

Vinicius Cabeleira
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Luiz Carlos Cruz, SEJUS

Rosalva Nogueira
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