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REQUERIMENTO Nº 22/2019/ACMP

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACMP, entidade de classe que

congrega os Promotores e Procuradores de Justiça do estado do Ceará, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ n.º 63.376.032/0001-06, com sede social na Rua Dr. Gilberto Studart, n.º 1700, Bairro Cocó, Fortaleza-

CE, comparece, respeitosamente, à insigne presença de Vossa Excelência, com supedâneo no art. 1.º, alíneas ”a”

e “b” do seu Estatuto Social, [1] (file:///C:/Users/pesquisa-

3/Documents/kyocera/H%C3%ADvia%20Medeiros/Requerimento%20Emp%20de%20Pesquisa%202.doc#_ftn1)para

apresentar o presente REQUERIMENTO, o que o faz com fulcro nas razões adiante expendidas:
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Conteúdo do Andamento

Sistema Protocolo Digital - Detalhamento de Processo
15/09/2020 13:31:11

O Ministério Público do Estado do Ceará firmou contrato com a empresa Elo Group em meados de julho

do ano passado, para a prestação de serviço de consultoria, com a finalidade de organizar de maneira satisfatória

o planejamento estratégico da instituição.

 

Devido à natureza e à importância dos serviços que serão prestados pela empresa em questão, capaz

de gerar sensíveis impactos na estrutura do MP cearense, faz necessário o esclarecimentos de determinados

pontos.

 

 

ISSO POSTO, requer a ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACMP, que V.

Exa.:

 

I.                   Informe qual a metodologia, especificando inclusive a sua natureza, que a empresa Elo

Group utiliza para captar e processar os dados e as informações que serão utilizados em seus

serviços conclusivos de consultoria;

 

II.                Informe acerca da previsão de conclusão dos trabalhos da referida empresa;

 

III.             Notifique a Associação Cearense do Ministério Público, com antecedência mínima de 05

(cinco) dias, da realização de qualquer reunião com a Elo Group, independente da finalidade

da sua ocorrência;

 

Fortaleza-CE, 4 de abril de 2019.

	

	
Aureliano Rebouças Júnior

Presidente da Associação Cearense do Ministério Público

[1] (file:///C:/Users/pesquisa-
3/Documents/kyocera/H%C3%ADvia%20Medeiros/Requerimento%20Emp%20de%20Pesquisa%202.doc#_ftnref1) Art. 1º - A
"ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A.C.M.P., fundada em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, a 26 de
dezembro de 1942, tem por sede a mesma cidade, e por finalidades: a) congregar os integrantes do Ministério Público Cearense,
para defesa de seus interesses e direitos; b) pugnar por uma situação de crescente prestígio para a instituição e seus
representantes;
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