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

Ofício Circular n.º 025/2018-CAODPP/PGJ/MPCE

Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

Ao (À) Exmo (a). Sr (a). Promotor (a) de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade Administrativa

Ass.: Incentivo e divulgação boas práticas projetos inovações - REITERAÇÃO
Ref.: of. circular conjunto 04/2018-CAODPP/PGJ/MPCE – CAOPs e NUGEP

Excelentíssima(o) Senhor(a),

Renovadas  as  saudações,  reiteramos  os  termos  do  ofício

circular conjunto em epígrafe – para, ao final,  novamente instar essa Promotoria

Executiva.

Registra-se  que  informalmente  foram  esclarecidos  detalhes

dos  projetos  dos  preclaros  colegas  Helga  Barreto  e  Marcelo  Pires  –  conforme

resumidamente tratados no item 6.5 do ofício circular acima mencionado.

Assim,  passado  prazo bem superior  ao sugerido na moção,

infelizmente  não  houve  respostas.  Fazemos  parte,  em  sentido  lato,  de  uma

organização  estatal  regida por  normas de Direito  Administrativo.  Reconhecemos

que a burocracia muitas vezes é um entrave à eficiência.  Todavia,  sabe-se que

jamais  poderá  ser  totalmente  dispensada,  haja  vista  a  necessidade  mínima  de

formalismo  na  movimentação  dos  procedimentos.  Noutras  palavras:  nada

poderemos fazer se não for colocado    no papel   a provocação, a sugestão ou o  

pedido de apoio.
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Temos  agora  os  exemplos  luminosos  dos  três  prêmios

obtidos perante o CNMP e dos demais que obteremos no Prêmio Innovare –

exatamente os referidos nos pontos “6.3.1” e “6.3.2” do primevo of. circular. 

Fiamo-nos na esperança de que tenha havido algum ruído na

comunicação ou atraso pelo assoberbamento de tarefas. Igualmente acreditamos

que nenhuma idéia, iniciativa ou projeto de membro será pequeno o suficiente para

ser  ignorado.  Todos  temos a  aprender  e  contribuir  solidariamente,  em prol  dos

elevados fins da Instituição.

Assim  sendo  e  respeitando  a  autonomia  funcional,

reiteradamente instamos as(os) colegas a – no prazo indicativo de 10 dias:

a)  informarem detalhadamente  (ofício  e  protocolo)  quais foram os seus

requerimentos  de  colaboração,  divulgação  ou  apoio

relativos  a  boas  práticas,  projetos,  ações  administrativas  ou  fomento

científico que não obtiveram os resultados esperados.

b) informarem acerca de novas demandas cujo trâmite buscam iniciar.

c)  utilizarem para as respostas a esta moção o  e-mail do CAODPP,  que

inicialmente  centralizará  as  informações,  seguindo-se  a  divisão  de

trabalhos  entre  os  diversos  CAOPs  especializados  e  os  setores

mencionados no subitem “6.1” do ofício ora reiterado.

Sendo só para o momento, enviamos respeitosas saudações.
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