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Memorando nº 190/2019/CAODPP/PGJ/MPCE 
Fortaleza, 08 de novembro de 2019. 

 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Plácido Barroso Rios 
DD Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
Secretaria dos Órgãos Colegiados 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará 
Rua Assunção, 1100, Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE 
 

 
Ass.: relatório e comprovantes viagens apresenta 
Ref.:  Projeto Educação e Cidadania (Limoeiro do Norte e Quixeramobim) 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Excelso CSMP, 
 
 
 
Primeiramente, reiteramos as saudações de praxe. 

 

Em cumprimento de nosso dever funcional e de qualquer pessoa que gera 

despesas para o erário, aqui justifico-me em relação à participação no(s) evento(s) supra.  

 

Despicienda a prolixidade, segue relatório resumido, com comprovantes em 

anexo: 

 
 
 Projeto Educação e Cidadania  
 

1. Ocorrido nos dias 05 e 07/11/2019. O CAODPP realizou exposição sobre o projeto 

Educação e Cidadania – Contra a Corrupção, conforme diretrizes aprovadas pelo 

Comitê Gestor e plano de ação inerente ao próprio Projeto. Palestra na sequência do 

programa amplamente divulgado entre a categoria – unindo-nos ao Programa 

TCEduc, do E. Tribunal de Contas do Estado. Presença de colegas do Ministério 

Público e de gestores das SEDUCs municipais, professores de escolas, 

representantes de alunos e de pais e Conselhos. Explicações em powerpoint, 

sempre focada na sensibilização do profissional da educação e na apresentação de 
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conteúdos – os quais constam de drive virtual e sem custos, para todos 

disponibilizado. 

2. Nossa intervenção ocorreu apenas no período da manhã, logo após a abertura 

conjunta (organizada pelos profissionais do C. TCE). Transporte terrestre fornecido 

pela PGJ, conforme canais próprios. 

3. Comprovantes de despesas com hospedagem e sobre a própria exposição seguem 

anexados. 

4. Acompanhados fomos pelo excelente profissional Srs. Richardson (ESMP) – cujos 

serviços mostraram-se inestimáveis para o sucesso da empreitada. 

 

Por fim, seguem impressões dos comprovantes de viagem e registros dos 

eventos propriamente, além dos próprios programas e materiais de divulgação – para 

melhor compreensão do trabalho desenvolvido. Ressaltamos que o evento e a participação 

do subscritor contaram com amplo acompanhamento pela imprensa – inclusive via 

ASCOM/PGJ/CE, conforme exemplificamos nos anexos. 

 

Salientamos que o CAODPP aproveitou a oportunidade e a proximidade 

geográfica para reunir-se com os colegas e servidores nas seguintes Promotorias: 

Limoeiro do Norte, Quixeré, Morada Nova, Quixadá e Quixeramobim - encontramo-nos 

com todos os membros na ativa presentes nestas Comarcas. Ouvimos-lhes os 

reclamos e oferecemos a possível colaboração do Centro Operacional. 

 

Posto isto, requer a este nobre colegiado o exame do presente relatório pós-

afastamento, conforme a praxe e a regulamentação da espécie. 

 

São termos em que esperamos deferimento, apenas lamentando melhor não 

servir. 

Atenciosamente 

 

Élder Ximenes Filho 
Promotor de Justiça 

Coordenador do CAODPP 


