
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP

Ofício n.º 049/2018-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 04 de abril de 2018.

Ao Exmo(a). Sr(a).
Dr. Nárlon Gutierre Nogueira
SUBSECRETÁRIO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria da Previdência – Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Ed. Anexo, Bl. F, Ala A, 4º andar, S. 405
Brasília / DF  CEP 70.059-900
e-mail: narlon.nogueira@previdência.gov.br fone: (61) 2021-5474

Ass.: adiamento informa e programa palestrantes remete
Ref.: of. 041/2018-CAODPP/PGJ/CE, de 04.4.2018 (Seminários RPPS Ceará)

Excelentíssimo Senhor Subsecretário,

Saudações renovadas.

Conforme  novamente  tratado  ao  telefone com  vossa  atenciosa

Assessora Dra. Nágela, passamos a formalmente expor o seguinte:

Por motivos de força maior, atinentes a atuações emergenciais do

TCE/CE  e  MP/CE,  necessário  faz-se  um  pequeno adiamento do  evento.

Assim,  mantido  o  pedido  anterior,  esperamos  contar  com  o  palestrante

indicado por Vossa Excelência no dia 25 de abril do corrente, durante toda

a manhã.

Ademais, aproveitando o fato de agora dispormos de uma semana a

mais para  planejamento,  em  anexo  apresentamos  o  Projeto  Didático  do

Seminário, versão atualizada. Salientamos que agora já foram distribuídos os
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diversos  “pontos”  anteriormente  mencionados  em  nossa  anterior

comunicação.

Salientamos  que,  naturalmente,  as  Escolas  de  Gestão  e  este

CAODPP estão abertos a quaisquer sugestões e adaptações programáticas,

conforme vossa expertise aconselhe. Sabemos não ser possível abordar todo

o vasto conhecimento envolvido – por isto, havemos de primar pela didática.

Finalmente,  informamos  que  o  Seminário  será  registrado  em

audiovisual  e  deverá  ser  incorporado  a  amplo  projeto  de  educação  à

distância,  com  videoaulas  à  disposição  dos  Gestores  e  da  população

cearense.

PELO EXPOSTO, reiterando respeito e consideração e mantidos os

termos da moção anterior, requeremos adicionalmente:

a) A presença  do  palestrante  no  dia  25  de  abril  do  corrente,  período

matutino.

b) O exame do anexo Plano, com a remessa das sugestões e reclamos de

vossa  proficiente  equipe  –  para  a  pronta  adaptação  por  parte  dos

organizadores.

São os termos em que espera-se deferimento. Sempre à disposição

para colaboração e apenas lamentando melhor não servir, firmamo-nos

Atenciosamente,

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP
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