
ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CAODPP – CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 

DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Memo. nº 411/2013/CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza – Ce., 06 de agosto de 2013.
A sua Excelência, o Senhor
Dr. Igor Pereira Pinheiro
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim

Assunto: Mensagem de solidariedade

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, 

Ao  cumprimenta-lo  cordialmente,  O  CENTRO DE APOIO  DA DEFESA DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP, vem manifestar a sua solidariedade ao 
digno Promotor de Justiça da Comarca de Quixeramobim em razão do movimento que se intitula “Fora,  
Igor”, que questiona as ações da Instituição no Município e pede a sua remoção.

O Promotor de Justiça tem responsabilidade em satisfazer aos anseios sociais, devendo seus 
membros dedicar todo o empenho humano possível ao trabalho árduo e sério na busca da verdade para 
maior efetividade de suas tarefas. E para tanto, deverá apropriar-se de suas prerrogativas através dos ins -
trumentos constitucionais e legais à disposição que culminará na construção de uma sociedade ordeira e 
pacífica.

Os desafios são enormes, os problemas são tantos e a luta é travada em diversas trincheiras 
em prol da defesa da sociedade, mormente, na Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrati -
va.

Entendemos que o desempenho orquestrado por Vossa Excelência é imprescindível para su-
peração das mazelas e desigualdades que ainda perduram na sociedade. E ao mesmo tempo somos sabe-
dores de que é um profissional exemplar, competente, responsável e de atuação marcante na Instituição,  
exercendo as suas funções com dedicação, zelo, honestidade e competência, destacando-se, particular-
mente, pela atuação firme, independente e imparcial no combate à Improbidade Administrativa.

Por essa razão, causou aversão ao CAODPP que classifica a atuação de uma pequena parce-
la da sociedade como equivocada pelo fato de desviar o foco da questão que é preponderantemente jurídi-
ca, remetendo às questões de cunho político. 

Assim, pelo presente, colocamos-nos à disposição para auxiliar no que preciso for para o forta-
lecimento da Instituição e das relações dos órgãos da melhor forma e solidarizando-nos com Vossa Exce-
lência, remetendo cordiais saudações.

Atenciosamente, 

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