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Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e quatro, às nove 1 
horas, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados do Ministério 2 
Público do Estado do Ceará – PGJ, reuniram-se para participarem 3 
da 2a Reunião Ordinária do Conselho Estadual Gestor do Fundo de 4 
Defesa dos Direitos Difusos - CEG/FDID, sob a Presidência da 5 
Dra. Maria do Perpétuo Socorro França Pinto (Procuradora-geral 6 
de Justiça – PGJ) as conselheiras e conselheiros: Anastácio 7 
Jorge Matos de Sousa Marinho, representando o Procurador Geral 8 
do Estado - PGE; Rimena Alvena Alves Praciano, representando o 9 
Secretário de Cultura - SECULT; Marcos Pompeu, representando o 10 
Secretário do Turismo – SETUR; Sheila Cavalcante Pitombeira, 11 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Proteção à 12 
Ecologia, Meio Ambiente, Paisagismo, Patrimônio Histórico, 13 
Artístico e Cultural - CAOMACE; Liana Maria Machado de Souza, 14 
representando o Secretário da Fazenda – SEFAZ. Justificaram 15 
ausência: a Secretaria-Executiva do Programa Estadual de 16 
Proteção e Defesa do Consumidor – DECON; Secretário da Ciência e 17 
Tecnologia - SECITECE. Não compareceram: o Representante da 18 
Assembléia Legislativa - AL, o Secretário da Ouvidoria-geral e 19 
do Meio Ambiente – SOMA, o Secretário da Saúde - SESA, o membro 20 
do Ministério Público titular da 2ª Promotoria de Justiça do 21 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano, pois solicitou 22 
aposentadoria e as 03 (três) ONG’s. A Presidente do Conselho,  23 
Dra. Maria do Perpétuo Socorro França Pinto – PGJ, ao iniciar a 24 
reunião constatou a falta de quorum para a realização da mesma, 25 
motivo pelo qual não foi realizada. Usando da palavra disse: 26 
“Bom dia a todos. Queria comunicar a todos vocês que a partir do 27 
dia 15 de outubro de 2004, nós teremos uma nova Procuradora-28 
geral de Justiça. Foi eleita a Dra. Maria Iracema do Vale 29 
Holanda que vai presidir este Fundo a partir do mês de novembro. 30 
Quero deixar aqui registrado o meu contentamento de ter sido 31 
nesse lapso temporal em que a gente esteve aqui, a implantação 32 
de um sonho, que era um sonho antigo. Eu estava me lembrando que 33 
no dia 26 de julho de 1985, nós estávamos vibrando em São Paulo, 34 
com a edição dessa lei, que foi fruto da Procuradoria Geral de 35 
Justiça, a Lei Nº 7.347 que trouxe essa novidade que é a lei da 36 
Ação Civil Pública dos Interesses Difusos. Deus quis que 37 
transformasse o DECON em PROCON, e que também por obra e arte de 38 
Deus e da Dra. Sheila, que foi a grande artífice para que essa 39 
lei realmente viesse hoje ornamentar o ordenamento jurídico 40 
estadual, junto com o Governo do Estado, a Procuradoria Geral do 41 
Estado e saindo na proteção e defesa dos direitos difusos, onde 42 
todo o Ministério Público do Estado do Ceará se ressentia da 43 
participação na reparação dos danos (vetados)causados ao 44 
consumidor e aos outros interesses patrimoniais, históricos, 45 
paisagísticos, turísticos. Fundamental a participação da PGE no 46 
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tocante a Dra. Lúcia Teixeira, foi importantíssima, fica aqui o 47 
nosso agradecimento. A importância também da SETUR na questão 48 
turística, paisagística, foi fundamental, foi extremamente 49 
importante. Da SEFAZ, nem se diz, porque certamente nós vamos 50 
contar... e tudo que se faz, principalmente nos projetos que 51 
queremos contrapartida e vamos precisar da SEFAZ para a nossa 52 
contrapartida, porque a lei, não sei se vocês já examinaram, 53 
porque o Fundo faz parte dessa captação de recursos através de 54 
projetos e ele virá a ser depositado e, para o Centro de Apoio 55 
do Meio Ambiente obviamente, ele vai liderar todas as ações no 56 
interior do Estado, onde tenhamos APA, onde tenhamos qualquer 57 
perturbação na questão do consumidor e em outras questões 58 
constantes dos direitos difusos, certamente o Centro de Apoio 59 
fará toda essa liderança na captação desses recursos. Espero 60 
sinceramente, eu não vou me despedir da Procuradoria, só vou 61 
mudar de cadeira, e certamente estarei aqui e daqui a dez anos, 62 
quem sabe, nós que iniciamos tudo isso aqui, teremos um Estado 63 
do Ceará dentro desse mais alto nível de reparação do meio 64 
ambiente, do consumidor e de tantos outros direitos. Existem 65 
tantos outros por aí. Tem o direito do idoso, que é a coisa que 66 
mais me apaixona na vida. Vocês vão ter idéia do que vai ser 67 
importante. Eu sempre estou exortando a participação de vocês 68 
aqui, por quê? Porque eu vejo aqui uma saída. Não se faz nada 69 
sem dinheiro, sem recursos. É através desses recursos, que não é 70 
antipático, ninguém vai tirar o dinheiro do contribuinte, pelo 71 
contrário, daqueles que agridem é que têm que pagar. Então, a 72 
gente vai lá e tem como reparar o dano. Quero parabenizar a 73 
vocês e dizer que certamente, estaremos aqui e que a nossa ajuda 74 
toda estará voltada para esses interesses, em qualquer momento, 75 
em qualquer instante e que a partir de novembro nós teremos uma 76 
nova Procuradora que certamente, vocês a abraçarão, a acatarão 77 
com todo o carinho e todo o respeito, e que pela lei é apenas a 78 
presidente, mas que todos vocês tem o mesmo peso, a mesma força, 79 
a mesma vontade de fazer com que haja esse trabalho. Eu sempre 80 
digo que o Fundo tem uma participação fantástica na 81 
transformação social, pois é através dele muito bem 82 
administrado, muito bem realizado é que a gente vai conseguir 83 
transformar e transformar faz parte da nossa vida. Queria 84 
encerrar, e dizer a vocês nosso muito obrigado por termos sido 85 
os primeiros, por termos liderado. Queria deixar registrado o 86 
meu contentamento de estar com vocês aqui no Fundo e certamente, 87 
nós vamos nos encontrar por ai. Muito obrigada.” (APLAUSOS)           88 
 

 
Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 
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