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Estado de São Paulo 

MOÇÃO N° 003/2020 

EMENTA: Enaltece e parabeniza o ilustríssimo 
Diretor Geral da Penitenciária II de Potim, Senhor 
Gustavo Henrique Costa, pela forma atuante e 
dedicada como vem trabalhando no desempenho 
de suas funçóes, à frente da Unidade Prisional 
instalada em nosso Município. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal Da Silva 

Todo servidor público de carreira, desde os cargos mais simples e nem 
por isso menos importantes, até os cargos mais complexos e com maior perícia, 
passaram por uma preparação intensa de estudos para ficaram dentro do número de 
vagas ofertadas no Edital, exigindo horas de dedicação para chegar ao nível exigido 
pelas bancas examinadoras, abdicando muitas vezes do convívio familiar e do lazer, 
tudo para conquistar uma vaga no serviço público e garantir um emprego estável, 
podendo dar maior segurança a si mesmo e à sua família, além de contribuir, através 
da força do seu trabalho, com o funcionamento eficiente dos serviços ofertados à 
população. 

Em nosso município, um servidor público vem se destacando no exercício 
das atribuições, exercendo a função de Dìretor Geral da Penitenciária II de Poti 
coordenando os trabalhos realizados no presídio que possui uma população carcer 
estimada em 1.887 detentos, atuando de forma ímpar e edificando cada vez mai 
figura do servidor público, tratando a todos na unidade prisional, sem distinção 
hierarquia, com muito respeito e gratidão, sendo exemplo a ser seguido e um espelh 
para os novos servidores que ingressam no sistema prisional. 

Gustavo Henrique Costa, natural da Cidade de São Paulo, Capital, filho 
de Valdevino Costa e Elizabete Camargo Leite, concluiu o ciclo de estudos básico na 
Escola Estadual Dr. Reynaldo Kuntz Busch, na cidade de Praia Grande, região 
metropolitana da Baixada Santista. Graduado em Pedagogia pela Faculdade de 
Ciências Humanas do Estado de São Paulo (FACIC-Cruzeiro), logrou êxito ao ser 
aprovado no concorrido concurso de Agente de Segurança Penitenciária no ano de 
2008, sendo convocado a laborar no CDP de Praia Grande. 

Dada a oportunidade, Gustavo começou a trilhar uma carreira de 
sucesso, desempenhando tão bem a sua função que logo chamou a atenção de seus 
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superiores, que enxergavam no jovem servidor um potencial a ser desenvolvido, 
incentivando-o a participar de cursos de capacitação técnica e aperfeiçoamento 
profissional, com o intuito de ajudá-lo a se preparar para os novos desafios e 
responsabilidades que o aguardavam. 

Em 2010, foi nomeado para o cargo de Diretor de Segurança e Disciplina, 
no qual teve o privilégio de ter uma experiéncia enriquecedora para o seu currículo, 
aprimorando as suas capacidades e deixando saudades quando foi transferido do CDP 
de Praia Grande no ano de 2013, devido ao carinho e valorização que oferta à sua 
equipe de trabalho, formando ali grandes amizades e vínculos que fortaleceram e 
reafirmaram a sua vocação. 

No final do ano de 2013, foi transferido para a Penitenciária II de Potim, 
assumindo mais um desafio em sua trajetória profissional, a partir do qual pude 
acompanhar o belo trabalho que vem desempenhando com a população carcerária do 
nosso município. Ficou na função de Diretor de Segurança até meados do ano de 
2019, quando foi nomeado como Diretor Geral da Penitenciária, passando a colocar em 
prática idéias inovadoras e eficazes que contribuíram com o retorno à sociedade de 
centenas de reeducandos, que voltaram ao seio de suas famílias muito mais confiantes 
e preparados para um novo recomeço, graças às ações e sugestões do Diretor Geral, 
que em pouco tempo em nossa Cidade já conquistou profundos laços de amizades. 

Assim sendo, aproveito esta oportunidade, para apresentar ao crivo dos 
nobres pares, esta singela Moção de congratulação e reconhecimento ao ilustre Diretor 
Geral da Penitenciária II de Potim, Senhor Gustavo Henrique Costa, pelos relevantes 
serviços e pelo bom atendimento prestado à população carcerária e aos seus 
familiares. Que a presente moção seja-lhe encaminhada com as escolhidas 
homenagens da Cãmara Municipal de Potim, para que tome conhecimento desta. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 13 de Março de 2.020 

ROGÉRI ~ ~'• OAL DA SILVA 
Presidente da Câmara 
Vereador — PC do B 
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