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CEP 40050-001 – tels.: 324-6820/6815/6816 
  

Salvador, 16 de maio de 2005 
Of. nº 082/05 - PJF 

 
 

SENHOR(A) DIRIGENTE: 
 
 
 

Para que possamos dar cumprimento ao nosso poder/dever de velar pelas 
entidades fundacionais, assegurado pelo Código Civil (art. 66), Constituição Estadual (art. 
138, XII), e pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia - LC n.º 11, de 
18/01/96 (art. 92, XV),  notadamente no que diz respeito à aferição da regularidade 
funcional, patrimonial e financeira das Entidades, faz-se necessário a realização de visitas 
periódicas objetivando a coleta de dados para atualização cadastral e orientação visando a 
uniformização de procedimentos. 

 
Diante disso, apresentamos nossa Comissão, presidida pelo Perito, Sr. 

Edson Augusto Teles Siquara, e seus Assistentes, Srs. Paulo Henrique Farias 
Monteiro, Michele de Jesus Fonseca e Lucas de Jesus Santos, recomendando sejam 
disponibilizados todos os documentos administrativos, bem como, os registros contábeis e 
financeiros dessa Entidade, inclusive, os sistemas de controles internos existentes, ficando 
garantido o sigilo das informações obtidas. 

 
Certo do pronto atendimento de V. Sa., agradecemos antecipadamente a 

atenção dispensada.  
 

 
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO 
Promotor de Justiça Curador de Fundações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO(A). SR(A). DIRIGENTE DA 
FUNDAÇÃO TURISMO PARA PAZ E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
N E S T A 
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