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

Memorando nº 010/2019/CAODPP/PGJ/MPCE
Fortaleza, 24 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Plácido Barroso Rios
DD Procurador-Geral do Ministério Público
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará
Rua Assunção, 1100, Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE

Ass.: minuta Termo Adesão projeto parceria CGU remete
Ref.: continuidade Projeto "Educação e Cidadania" do CAODPP (proc. 1925/2019-5)

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,

O  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Defesa  do  Patrimônio  Publico  e  da
Moralidade Administrativa, por seu Coordenador, respeitosamente vem expor e
requerer o seguinte:

1. Para a execução de nosso Projeto acima epigrafado (que é a conversão de
uma Ação já desenvolvida no ano passado), necessário se fará a impressão
de material  gráfico.  O mesmo foi  escolhido por  pedagogos  das  várias
entidades parceiras, como a CGU, a EGPM/APRECE, a SEDUC/CE e o
IPC/TCE em reunião com a ESMP (Sr. Tarcísio Filho).

2. A partir de março do corrente iniciaremos visitas às escolas no interior do
Estado, em projeto piloto, visando a atingir 10% das escolas com classes
de 4º ano. Em cada visita estima-se distribuir 50 exemplares, incluindo os
"cadernos do professor" - para fomentar as boas práticas pedagógicas que
incluam conteúdos relativos ao combate à corrupção. Tudo foi detalhado
na apresentação do referido Projeto, cujo processo (1925/2019-5) ora se
encontra tramitado ao NUGEP.
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3. Tudo fizemos para  minimizar  gastos,  inclusive  associar-nos  ao Projeto
TCEDUC,  do  TCE-CE,  de  modo  a  aproveitarmos  sua  logística
preexistente e dividirmos despesas de transporte.

4. O  material  escolhido  originalmente  é  utilizado  pela  CGU,  em  seu
independente  e  mais  antigo  Projeto  "Um  por  Todos,  Todos  por  Um".
Buscamos maximizar o efeito, em sinergia, ao invés de produzir novos
textos e imagens - que dispersariam a atenção e gerariam mais custos.
Para  a  cessão  gratuita  dos  Direitos  Autorais  pelo  Grupo  Maurício  de
Souza, necessário se faz firmar Termo de Adesão ao Programa da CGU - a
qual cuidará dos demais trâmites.

5. Salientamos  que  NÃO  estamos  assumindo  quaisquer  custos  ou
responsabilidades  com  a  produção/impressão.  Isto  vem  sendo  tratado
pelas  entidades  parceiras  de  nosso  projeto  e  esperamos  conseguir  a
impressão pela gráfica da ALECE.

Seguem anexos: a minuta, a respectiva Portaria da CGU e a apresentação de
nosso Projeto/CAODPP.

Assim expondo, com toda a merecida vênia e salientando a urgência dos prazos,
requeremos:

 Seja  examinada  a  minuta  em  anexo,  para  ser  firmada  por  essa  douta
Procuradoria Geral e depois encaminhada para este CAODPP, que cuidará
dos destrames seguintes.

Sem  mais  para  o  momento  e  sendo  estes  os  termos  em  que  espera-se
deferimento, enviamos cordiais,

saudações.

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça 

Coordenador do CAODPP/PGJ/MPCE
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