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A sua Excelência, o Senhor
Dr. Germano Guimarães Rodrigues
Promotoria de Justiça da Comarca de Caririaçu

Assunto: Fiscalização Desmonte (TCM)

Senhor Promotor de Justiça,

Utilizamos o presente para informar a Vossa Excelência que os registros do CAODPP 
Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa 
contabilizam a tramitação de 1577 (Hum mil quinhentos e setenta e sete) Ações Civis Públicas em 
Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, em todo o Estado do Ceará, as 
quais decorrem do inestimável e abnegado trabalho dos Promotores de Justiça que atuam nesta 
seara.

Em face desse registro, o CAODPP parabeniza a atuação do valoroso colega que 
colabora com essa realidade,  posto que a erradicação dos desmandos na gestão pública, em 
especial o desvio de verbas públicas, constitui um dos primeiros passos para a efetivação das 
políticas sociais, em especial aquelas cuja fiscalização também constitui prerrogativa do Ministério 
Público.

Em sendo assim, e movidos com o objetivo de continuarmos a divulgação de nossa 
atuação, faz-se necessário que o nobre colega continue a nos encaminhar o registro de todas as 
ações civis públicas ajuizadas (número de SPROC ou similar), pertinentes a esta matéria, além da 
minuta da petição inicial (arquivo digital) encaminhado para o email (caodpp@mp.ce.gov.br), a fim 
de que possamos compartilhá-la com os demais colegas que também exercem essas atribuições. 

Aproveitamos o ensejo, ademais, para informar ao nobre colega que a comarca de 
sua  titularidade  ou  respondência  consta  como  alvo  de  inspeção  de  desmonte  por  parte  do 
Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  (TCM),  conforme  matéria  veiculada  no  jornal  Diário  do 
Nordeste, edição do dia 15 de maio de 2013.

Nesta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. 

Maria Irismar Farias Santiago Francisco Diassis Alves Leitão
Promotora de Justiça Promotor de Justiça
Coordenadora do CAODPP Membro Auxiliar do CAODPP
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