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Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, às nove 1 

horas, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados do Ministério 2 

Público do Estado do Ceará, na sede da Procuradoria Geral de 3 

Justiça – PGJ, reuniram-se para a 22ª Reunião Ordinária do 4 

Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 5 

– CEG/FDID, sob a Presidência do Dr. Manuel Lima Soares Filho, 6 

Procurador-Geral de Justiça, Presidente do Conselho Estadual 7 

Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, as Conselheiras 8 

e Conselheiros adiante indicados: Dr. Fernando Antonio Costa de 9 

Oliveira, Procurador-Geral do Estado – PGE; Dr. André Barreto 10 

Esmeraldo, Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente – 11 

SOMA; Dr. Antonio Mauro Barbosa de Oliveira, representando o 12 

Secretário da Ciência e Tecnologia – SECITECE; Dr. Osterne 13 

Feitosa, representando o Secretário do Turismo - SETUR, Dr. 14 

Antonio Carlos Azevedo Costa, Secretário Executivo do Programa 15 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON; Dra. 16 

Antônia Torquato de Oliveira Mourão, representando o Secretário 17 

da Fazenda – SEFAZ; Dr. Raimundo Batista de Oliveira, Promotor 18 

da 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento 19 

Urbano – PJMA. Dra. Noélia Ribeiro Pinheiro, representando o 20 

Secretário da Saúde – SESA e a Dra. Sheila Cavalcante 21 

Pitombeira, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de 22 

Proteção à Ecologia, Meio, ambiente, Paisagismo, Patrimônio 23 

Histórico, artístico e Cultural – CAOMACE. Justificou Ausência: 24 

o representante da Assembléia Legislativa – AL. Não 25 

compareceram: o representante da Secretaria da Cultura – SECULT, 26 

e as 03 (três) ONG’s. Dr. Manuel Lima Soares Filho (PGJ), 27 

Presidente do Conselho, iniciou a sessão cumprimentando a todos 28 

os presentes e saudando os novos representantes do Conselho 29 

presentes. Em seguida passou para a leitura da pauta da 22ª 30 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa 31 

dos Direitos Difusos. Verificada a existência de quorum, a 32 

sessão foi aberta. Ordem do dia - Primeiro Ponto: Aprovação da 33 

Ata da 21ª Reunião Ordinária do CEG/FDID. A Ata foi aprovada sem 34 

restrição por todos os Conselheiros presentes. Segundo Ponto: 35 

Apresentação do demonstrativo dos valores recolhidos ao FDID 36 

referente ao mês de janeiro de 2007, com o saldo total de R$ 37 

261.697,27 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e noventa e 38 

sete reais e vinte e sete centavos). Terceiro Ponto: Proposta de 39 

alteração na Lei Complementar nº 46/04 e Decreto nº 27.526/04. A 40 

palavra foi passada para a Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira 41 

(CAOMACE), que explicou que esse ponto foi colocado na pauta 42 

desta reunião com o intuito de comunicar ao Conselho Gestor da 43 

necessidade de promover alteração no corpo da Lei e do Decreto 44 

que criou e regulamentou o FDID, pois um dos integrantes do 45 

Conselho Gestor, quando a Lei Complementar foi editada, era a 46 

Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente – SOMA, e com a 47 

recente alteração da estrutura administrativa do Estado o novo 48 
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integrante deverá ser o Conselho do Meio Ambiente, que tem um 49 

presidente, necessitando assim de modificar esses dispositivos. 50 

Dr. Fernando Antonio Costa de Oliveira (PGE), falou da 51 

necessidade de se preparar um projeto de lei com essas 52 

modificações. Dr. Osterne Feitosa (SETUR), indagou qual o gestor 53 

que deverá ser convocado: o da Secretaria da Controladoria e da 54 

Ouvidoria do Estado do Ceará ou do Conselho do Meio Ambiente, 55 

pois a norma que está vigendo fala em Secretaria da Ouvidoria-56 

Geral e do Meio Ambiente. Enfatizou que a função de Ouvidor ou 57 

de Ouvidoria também trata dos direitos difusos com muita força. 58 

Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira (CAOMACE), explicou que nesse 59 

caso, a participação da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio 60 

Ambiente no Conselho Gestor se deu no aspecto da questão do meio 61 

ambiente, pois se houver interesse de alterar a composição do 62 

Conselho para acrescentar a Ouvidoria, aí será uma proposta 63 

somando a questão do Conselho do Meio Ambiente. Dr. Osterne 64 

Feitosa (SETUR), disse que estava satisfeito com a explicação. 65 

Dr. Fernando Antonio Costa de Oliveira (PGE), cumprimentou a 66 

todos, e sugeriu o acréscimo de Ensino Superior ao nome da 67 

Secretaria da Ciência e Tecnologia, solicitando que o projeto 68 

seja encaminhado a Procuradoria Geral do Estado, pois todos os 69 

projetos, necessariamente, devem passar por ela. Dr. Manuel Lima 70 

Soares Filho (PGJ), prosseguiu com o Ponto Quatro: Aprovação do 71 

Convênio a ser celebrado entre o Conselho Estadual Gestor do 72 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CEG/FDID e a Fundação 73 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME. Informou 74 

que o projeto e plano de trabalho foram aprovados em novembro/06 75 

e, agora o Conselho deve apreciar o conteúdo do convênio para 76 

assinatura. Indagou se os Conselheiros gostariam de fazer alguma 77 

observação. Dr. Fernando Antonio Costa de Oliveira (PGE), falou 78 

que na Cláusula Primeira – Do Objeto – a Defesa Civil saiu da 79 

Ação Social e passou para o Corpo de Bombeiros, como também a 80 

Secretaria da Agricultura passou a ser denominada Secretaria de 81 

Desenvolvimento Agrário, ficando esta cláusula com a seguinte 82 

redação:...entre estas a Defesa Civil, Secretaria de 83 

Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Recursos Hídricos. Dr. 84 

Antonio Mauro Barbosa de Oliveira (SECITECE), cumprimentou a 85 

todos e em nome do professor René Barreira, Secretário titular 86 

da Pasta da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior à qual a 87 

FUNCEME está vinculada, falou do apoio dado a esse projeto e da 88 

importância que ele terá para o funcionamento da FUNCEME. Dr. 89 

Manuel Lima Soares Filho (PGJ), colocou em votação o Convênio nº 90 

01/07 – CEG/FDID e FUNCEME. O convênio com as ressalvas foi 91 

aprovado por todos os Conselheiros. Ponto Quinto: Assuntos 92 

Gerais. Dr. Manuel Lima Soares Filho, desejou votos de boas 93 

vindas aos novos componentes do Conselho, e falou que o 94 

Ministério Público se sente muito honrado e entende que é muito 95 

importante essa participação com os demais órgãos do Estado e 96 
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também com a sociedade civil organizada, pois o objetivo do 97 

Ministério Público é estar perto da sociedade, afim de que sua 98 

função estatal seja reconhecida pela sociedade, e que este não 99 

poderá fazer nada isoladamente. Prosseguiu dizendo que tem 100 

certeza de que durante o ano de 2007 e toda a gestão que os 101 

Conselheiros representam, será de um bom convívio para 102 

incrementar as ações e para obterem o sucesso que a sociedade 103 

espera. Palavra Facultada. Dr. Fernando Antonio Costa de 104 

Oliveira (PGE), agradeceu as boas vindas e disse que a parceria 105 

será efetiva e muito profícua. Dr. André Barreto Esmeraldo 106 

(SOMA), agradeceu a acolhida e falou da transformação da 107 

Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, na área 108 

ambiental, no Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente. 109 

Colocou esse Conselho a disposição dos Conselheiros parceiros 110 

nessa instituição para alguns esclarecimentos, dizendo também 111 

que os que fazem o Conselho de Políticas Públicas Ambientais 112 

querem intensificar essa interação, essa cooperação para que 113 

possam avançar na gestão ambiental no Estado do Ceará. Dr. 114 

Antonio Mauro Barbosa de Oliveira (SECITECE), em nome do 115 

professor René Barreira apresentou desculpas por este não ter 116 

comparecido a esta sessão devido a compromissos já assumidos com 117 

a Secretaria de Governo, falou do entusiasmo dessa Secretaria em 118 

participar desse Conselho Gestor, e colou a SECITECE a 119 

disposição para desafios que porventura possam aparecer. Dr. 120 

Osterne Feitosa (SETUR), agradeceu as boas vindas, e em nome da 121 

Secretaria do Turismo disse da honra de participar desse 122 

Conselho, da importância que ele tem para a sociedade cearense, 123 

e do avanço que tem sido dado no mundo jurídico em tratar os 124 

direitos difusos da forma que está sendo tratado no Estado do 125 

Ceará. Falou também do nível de comprometimento com as funções 126 

básicas do Conselho, pelas pessoas que o compõem. Dra. Noélia 127 

Ribeiro Pinheiro (SESA), também agradeceu as boas vindas 128 

manifestada pela presidência do Conselho, e disse que a 129 

Secretaria da Saúde se sente honrada em participar deste 130 

Conselho que tem uma importância significativa para a sociedade 131 

cearense e para a população de um modo geral. Disse que a SESA 132 

também se coloca  disposição não só de participar do Conselho, 133 

mas em colaborar efetivamente no que se fizer necessário, numa 134 

relação de parceria e de construção, de situações melhores em 135 

busca de resultados mais significativos para o povo cearense. 136 

Dr. Manuel Lima Soares Filho (PGJ), agradeceu e indagou se os 137 

demais conselheiros gostariam de se manifestar. Dra. Sheila 138 

Cavalcante Pitombeira (CAOMACE), reiterou os votos de boas 139 

vindas aos novos Conselheiros, e falou da boa vontade do 140 

Conselho e da necessidade de todos trabalharem efetivamente numa 141 

parceria nas questões relativas ao FDID. Disse não ser este 142 

milionário, mas que tem uma função em razão de atuar junto com a 143 

sociedade, de colaborar e de trazer esta para discursões muito 144 
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importantes, pois ele tem um âmbito maior do que um aspecto só 145 

de direito difuso, como o meio ambiente, indo também para a 146 

questão da área da saúde, dos direitos humanos, da violência, da 147 

proteção à infância e ao idoso. Que essa dimensão envolve 148 

naturalmente uma parceria, uma transversalidade, uma 149 

interdisciplinariedade com outras ações, daí ser importante que 150 

num futuro próximo seja aprimorada essa aproximação que existe 151 

hoje do Conselho com convênios interessantes entre algumas áreas 152 

da ação do Poder Executivo com o Ministério Público. Que o 153 

Conselho e o Fundo podem evoluir para essas outras ações, e 154 

deixou para o Conselho o desafio de pensar como crescer e 155 

amadurecer nessas novas ações, esperando que esse seja adotado 156 

por todos, para que possam ter um ano profícuo de boas questões 157 

e boas demandas em favor da coletividade. Dr. Manuel Lima Soares 158 

Filho (PGJ), indagou se mais alguém queria se manifestar. Como 159 

não houve manifestação, declarou encerrada a sessão. 160 
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