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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – FDNE

RESOLUÇÃO No 40, de 06 de Agosto de 2007

Aprova o Projeto de responsabilidade da empresa ROSA DOS VENTOS 
GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A,  concernente à 
implantação de duas Centrais de Geração de Energia Eólica – CGE, 
denominadas Usina Canoa Quebrada e Usina Lagoa do Mato, a serem 
instaladas  no  município  de  Aracati  –  CE,  com o  apoio  financeiro  do 
Fundo  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  –  FDNE  e  dá  outras 
providências.

O Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, no uso das atribuições 
que lhe confere o Inciso XII, do art. 17, da Medida Provisória No. 2156-5, de 24 de agosto de 2001, 
torna público que a Diretoria Colegiada, em sessão realizada nesta data,

R E S O L V E U :

Art. 1o – Aprovar, observado o disposto no art. 32, parágrafo 8º, do Regulamento do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, aprovado pelo Decreto No. 4.253, de 31.05.2002, com a 
nova redação dada pelo Decreto 5.592, de 23.11.2005, o Projeto de responsabilidade da empresa 
ROSA  DOS  VENTOS  GERAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE  ENERGIA  S/A,  concernente  à 
implantação de duas Centrais de Geração de Energia Eólica – CGE, denominadas Usina Canoa 
Quebrada  e  Usina  Lagoa  do  Mato,  a  serem  instaladas  no  município  de  Aracati  –  CE,  com 
capacidade nominais de 10,0 MW e 3,2 MW, respectivamente, com o financiamento do Fundo de 
Desenvolvimento  do  Nordeste  –  FDNE,  no  valor  de  R$  32.999.979,35  (trinta  e  dois  milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Art. 2o – Esclarecer que o referido projeto, é de alto significado para a modernização, ampliação e 
melhoria da economia da Região, e prioritário, em termos espaciais e setoriais, para a aplicação 
dos recursos do FDNE.

Art. 3o - Ressaltar que o projeto apresenta capacidade de pagamento adequada e enquadra-se nos 
parâmetros de risco utilizados pelas análises sobre empreendimentos do mesmo porte e setor.

Art.  4o -  Comunicar  que  a  Empresa  beneficiária  deverá  apresentar  ao  agente  operador  as 
informações e os documentos necessários à celebração do contrato, conforme Relatório de Análise 
aprovado pela Diretoria Colegiada e documentos técnicos complementares, no prazo estabelecido 
pelo art. 33 do Regulamento antes citado.

Art. 5o - Determinar, observado o disposto no parágrafo 9º do art. 32 do Regulamento, em apreço, 
a  publicação  desta  Resolução  no  Diário  Oficial  da  União  e  a  sua  disponibilização  em  meio 
eletrônico de amplo acesso.

Art. 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JOSÉ ZENÓBIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
Diretor-Geral


