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À Sua Excelência o Senhor
Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará

Exmo. Dr. Ricardo Machado,

Cumprimentando-o cordialmente, é o presente para solicitar a V. Exa. 

a concessão de inscrição, 05 (cinco) diárias, passagens aéreas e ajuda de custo para que eu 

possa participar do “XXVIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo – Problemas da 

Administração Pública Brasileira”, a ser realizado no período de 12 a 14 de novembro de 

2014, em Foz do Iguaçu, Paraná.

A data da ida será 11.11.14, e a da volta, 15.11.14.

Como pode ser visto na programação do evento, que segue anexa, os 

temas que serão abordados têm estreita relação com as finalidades institucionais do Ministério 

Público, em especial com a dos órgãos ministeriais que atuam na seara cível, como é o caso 

desta 1ª Promotoria de Justiça e do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio 

Público e da Moralidade Administrativa (CAODPP), órgão em que presto apoio.

Nesta oportunidade, em sendo deferido o presente pedido, solicito a 

V. Exa. seja-me concedido afastamento pelos dias necessários à participação no evento, que 

muito colaborará para a renovação de ideias e o aprimoramento dos conhecimentos que aplico 

na realização de meus trabalhos aqui no Ministério Público.

Sem  mais  para  o  momento,  despeço-me  com  votos  de  respeito  e 

consideração. 

Nestes termos,

A. Deferimento.

De acordo:

Hargos José Moreira de Oliveira Maria Irismar Farias Santiago
                           Técnico Ministerial Promotora de Justiça

       Matrícula 167574-1-1  1ª Promotoria de Justiça Cível
          CAODPP         Coordenação do CAODPP

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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