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

Ofício nº 011/2019/CAODPP/PGJ/MPCE
Fortaleza, 28 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
DD PRESIDENTE DO TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 - CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE 

Ass.: Adesão e Parceria –  TCEDUC
Ref.: Projeto Educação e Cidadania/MPCE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Primeiramente,  nossas  homenagens  pelo  profícuo

desempenho de tão graves misteres.

Tratamos  do  Projeto  Institucional  da  Procuradoria  Geral  de

Justiça  e  deste  Centro  de  Apoio  Operacional,  denominado  EDUCAÇÃO  E

CIDADANIA  –  CONTRA  A  CORRUPÇÃO  –  GARANTIR  CONTEÚDOS

PERMANENTES  VOLTADOS  À  ÉTICA  E  CONTRA  A  CORRUPÇÃO  NAS  ESCOLAS

CEARENSES.

O  CAODPP  –  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Defesa  do

Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa vem, por meio deste e com

grande  júbilo,  formalmente  participar  a  Vossa  Excelência  que  estamos

aderindo,  em  parceria,  ao  vosso  prestigioso  Programa  TCEDUC.

Participaremos, portanto, das visitas a partir de março/2019.
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Salientamos  que  os  integrantes  do  respectivo  Grupo  de

Trabalho – formado pelas Escolas de Gestão em atuação nas três esferas

federativas, além da Controladoria Geral da União – unanimemente acataram

a  proposta.  Esta  fora  discutida  com  esta  Presidência  na  reunião  do  dia

13.12.2018. 

Os detalhes pertinentes foram acertados no mesmo dia com o

solerte Diretor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação do Instituto

Plácido Castelo Dr. Francisco Otávio de Miranda Bezerra. Comungamos do

mesmo entusiasmo em prol deste trabalho, que há de impactar positivamente

as futuras gerações de cearenses.

Para maior certeza, resumimos o escopo de nosso Projeto: 

Em  2019,  atingir  com  a  campanha 10% das  escolas  privadas

e 10% das escolas públicas cearenses, situadas nas sedes dos municípios. Integração

ao Projeto TCEDUC do IPC/TCE, aproveitando-se sua logística e colaborando no que

possível for com os deslocamentos. Divisão em NOVE regiões geográficas, fazendo-se

os nossos eventos num único dia e num único local (deslocando-nos, se possível, um

único dia),  dentre  os  selecionados para  a  realização da Ação “Programa Agente  de

Controle”  do  TCEDUC:  Região  de Guaramiranga/Beberibe (12/14  de  março), Região

de Assaré/Tauá (23/25  de  abril), Região  de Sobral/Ubajara (21/23  de  maio), Região

de Mombaça/Jaguaribe (11/13  de  junho), Região  de Camocim/Itarema (20/22  de

agosto), Região de Icó/Iguatu (17/19 de setembro), Região de Brejo Santo/Crato (08/10

de outubro), Região de Limoeiro do Norte/Quixeramobim (05/07 de novembro) e Região

de Paracuru/Guaiuba (26/28 de novembro). A região de Fortaleza será contemplada no

dia 09 de dezembro de 2019 (Dia Internacional de Combate à Corrupção), já com o

indicativo de serem chamados os “multiplicadores” para o auditório no prédio da SRF,

disponível  para o CENTRESAF. Os professores e diretores buscados nesta fase DE

2019 serão os do 4º ano letivo. O foco nesta fase será a formação dos multiplicadores

(Diretores,  Professores,  Membro  do  MP  local,  representante  do  Grêmio  Estudantil,
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Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Representante  do  Conselho

Escolar  e  Representante  do  Conselho  da  Unidade  Executiva  (UEX)  das  escolas

selecionadas).  O início das atividades em salas de aula,  conforme os entendimentos

com os profissionais da educação contatados, caso não seja possível ocorrer no mesmo

ano,  deverá  ser  previsto  e  implementado  em  2020.  Providenciar  a  reprodução  e

distribuição  de  material  didático  em quantidade  suficiente  –  tomando por  base  o  já

disponibilizado  e  priorizando  o  material  testado  pelo  MPSC  e  MPDF/CGU  –  sem

embargo da prudente análise pedagógica dos integrantes deste Projeto.”

Finalmente, encaminhamos em anexo cópia texto do  Projeto

Educação e Cidadania onde houve a aprovação da adesão.  Por meio do

IPC,  que  desde  o  início  conosco  colabora  neste  e  em  outros  Projetos,

manteremos os pertinentes contatos para as fases seguintes.

Sem mais para o momento, enviamos cordiais saudações.

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça 

Coordenador do CAODPP/PGJ/MPCE
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