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Memorando nº 159/2019/CAODPP/PGJ/MPCE  
 

Fortaleza, 09 de julho 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. : Solicitação lotação Servidora 
Ref.:  Reposição de Servidor afastado 

 
 
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, 
 
Renovamos os cumprimentos de estilo. 
 
 
O CAODPP tem experimentado considerável aumento nas demandas oriundas 

dos órgãos ministeriais de execução no tocante à prevenção e combate aos ilícitos no 

âmbito da defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. 

 

Além disso, este Centro Operacional presentemente, desenvolve vários projetos 

na sua área de atuação, inclusive, em relação aos projetos “Saúde Fiscal dos Municípios do 

Ceará”, "Educação e Cidadania" e "Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais" já 

aprovados pelo Comitê de Gestão Estratégica e divulgados nos encontros Regionais. 

Tratamos especificamente do primeiro e mais dificultoso, que envolve a 

elaboração dos Relatórios dos Sistemas Tributários, fazendo a comparação com os índices 

de desenvolvimento humano e econômico de nossos municípios. Visa-se a demonstrar 

objetivamente como a responsabilidade fiscal arrecadatória, somada ao exercício da 

cidadania consciente do contribuinte, levam à melhoria das condições de vida. 

Havendo a necessidade da produção de centenas de gráficos e tabelas – com a 

pertinente análise de dados – este trabalho vinha sendo realizado pelo competente servidor 

Alexander Alves de Oliveira Júnior. Mas, problemas de saúde impediram a sua permanência 

neste CAOP, ficando a execução do projeto comprometida. 
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Por fim, em contatos informais mantidos com os Servidores, soubemos do 

interesse de uma Técnica Ministerial em retornar ao trabalho neste CAOP. Trata-se de Maria 

Verbene da Silva Costa. 

 

A mesma possui qualificação na área de Gestão de Projetos. Tais competências 

são indispensáveis para as presentes missões, bem como para implantação e 

desenvolvimento de outras iniciativas inerentes à Defesa do Patrimônio Público. 

 

Ademais, esclarecemos que em contato pessoal no dia de ontem, foram 

confirmados tanto o interesse da servidora, bem como a anuência de sua atual chefia 

imediata, Dra. Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, Promotora Titular da 14ª Promotoria de 

Fortaleza. Tudo poderá ser confirmado formalmente em simples e xpediente a ser às 

mesmas dirigido. 

 

Assim, considerando a indisponibilidade e supremacia do interesse público, com 

a devida vênia, mediante os trâmites habituais, solicita-se:  

 

1. a relotação da servidora Maria Verbene da Silva Costa –  Matrícula 

2016.004-1-5 (Técnica Ministerial), da 14ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de 

Fortaleza, para o CAODPP.  

2. que o ato tenha efeito já previsto para logo após as 

férias/licença/compensação de banco de horas porventura já definidos, de modo a não 

prejudicar o exercício dos direitos desta trabalhadora. 

 

São termos, em que esperamos deferimento. 

Atenciosamente 

 

 
 


