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Ofício nº: 0186/2019/CAODPP.

Fortaleza, 01 de outubro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Glaydson Antônio Pinheiro Alexandre 
Procurador de Contas do Ministério Público de Contas do Ceará 
 E-mail: mpc@tce.ce.gov.br                           E-mail: glaydson@tce.ce.gov.br

Ass.: Solicitação Relatórios Inspeções mensais municípios TCE
Ref.: Indicações Promotorias  Dados compilados - “Ponte das Inspeções” 

Excelentíssimo Senhor Procurador

Primeiramente, louvamos-lhe o exercício de tão 
relevantes misteres.

Com os cumprimentos de estilo, este Centro Operacional 

vem expor o seguinte, ao final requerendo:

 Desde o início de 2018 e de forma bastante ágil, 

sistematicamente as Promotorias de Justiça vêm se valendo deste 

CAODPP para intermediar a comunicação nos casos das inspeções 

mensais/ordinárias. Eis que, a cada definição pelo Pleno dos municípios a 

inspecionar, são remetidas diretamente à SECEX (via e-mail de seu 

Secretário, Dr. Raimir) os itens / irregularidades a verificar   conforme 

preconizados pelas Promotorias de Justiça respectivas. Conforme 

combinado com o dito Secretário, estes devem incluídos no planejamento 
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das inspeções, resultando em trabalho mais robusto e eficiente  

passando a incluir demandas específicas do Ministério Público. 

Posteriormente, passaram as mesmas solicitações a 

serem encaminhadas também via "Ofício Zero". Chegou este CAODPP a 

apresentar ao referido Secretário, remetendo também formalmente, uma 

minuta de Termo de Cooperação – para formalizar definitivamente o que 

esperançosamente denominamos "Ponte das Inspeções".

 Todavia, necessário se faz o retorno destas 

informações, na forma dos respectivos Relatórios Iniciais de Inspeção. 

Isto jamais ocorreu, apesar de reiterações em ofícios e presenciais, 

em várias reuniões na sede do E. TCE, inclusive com a Presidência 

desse Sodalício e seu Secretário Geral (Dr. Teni), além do referido Dr. 

Raimir, digno Secretário da SECEX. 

 Em contatos com este último, premido este CAODPP 

pelas justas cobranças das Promotorias de Justiça, obtivemos a 

informação (via WhatsApp) de que os expedientes continuam na mesma 

SECEX, desde o início. Da mesma forma, certificamo-nos perante nossa 

Secretaria Geral da PGJ/CE (Dr. Haley) que jamais houve resposta a 

quaisquer destas nossas solicitações via "Ofício Zero".

Visamos agora primeiramente suprir a falta destas 

informações, da forma possível. Em seguida, novamente, iniciaremos 

tratativas – desta vez envolvendo diretamente o Procurador Geral de 

Justiça e o Presidente do C. TCE – para evitar tamanhos atrasos.

  Resumidamente, eis a razão da presente moção.

 Pelo exposto e com a devida vênia e apelando para os 
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vínculos que unem nossas ramos ministeriais, este CAODPP vem solicitar a 

remessa dos Relatórios das inspeções constantes da anexa tabela  os 

quais requeremos sejam remetidos diretamente ao nosso e-mail funcional 

caodpp@mpce.mp.br

 Para maior certeza, remetemos também em anexo todos os 

ofícios remetidos ao TCE desde o início, bem como a minuta do Termo de 

Cooperação do "Ponte das Inspeções". Temos esperança de que, sofrendo os 

ajustes institucionais necessários, deverão surgir os colimados benefícios para 

a atividade fiscalizatória de ambas as Instituições, em benefício da população à 

qual todos servimos.

São os termos em que esperamos deferimento.

Sempre à disposição para colaboração

Atenciosamente,

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP


