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ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA SUDENE, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2010, 

POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA OS ESTADOS DO NORDESTE E 

BRASÍLIA.  

 

 

 

Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2010, às 10h, horário de Brasília, nos 

Auditórios do Banco do Nordeste das capitais nordestinas e em Brasília, por 

videoconferência, sob a condução do Excelentíssimo Senhor João Reis Santana, 

Ministro de Estado do Ministério da Integração Nacional, teve início a 11ª Reunião 

Ordinária do CONDEL/SUDENE, com as presenças dos membros Conselheiros: Exmo 

Senhor Nelson Machado, Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda (suplente); 

Exmo Senhor João Bernardo Bringel, Secretário-Executivo do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (suplente);  Exmo Senhor Edmundo Pereira Santos, 

Vice-Governador do Estado da Bahia (suplente); Exmo Senhor Francisco José Pinheiro, 

Vice-Governador do Estado do Ceará (suplente); Exmo Senhor Belivaldo Chagas Silva, 

Vice-Governador do Estado de Sergipe (suplente); Exmo Senhor José Wanderley Neto, 

Vice-Governador do Estado de Alagoas (suplente); Senhor Paulo Sérgio de Noronha 

Fontana, Superintendente da SUDENE e Secretário-Executivo do CONDEL (titular); 

Senhor Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste (titular); Exma. Senhora 

Prefeita Micarla Araújo de Sousa Weber, Representante da Frente Nacional dos 

Prefeitos – FNP (titular); Exma. Senhora Prefeita  Renilde Bulhões, Representante da 

Confederação Nacional dos Municípios - CNM  (suplente); Senhor Roberto Proença de 

Macedo, Representante da Confederação Nacional da Indústria – CNI (titular); Senhor 

José Fernando Pereira Da Costa, Representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria – CNTI (titular); Senhor Carlos Felipe Freez, Representante 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC (suplente); Senhor 

Genivaldo Oliveira Da Silva, Representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – CONTAG (suplente); as Excelentíssimas Autoridades 

convidadas: Exmo Senhor Sérgio Miranda, Secretário de Estado, Representando o 

Governo do Estado do Piauí, o senhor Antonio Alexandre, Secretário de Estado, 

representando o Governo de Pernambuco, o Senhor Antonio Bof Buffon, Presidente do 

Banco do Estado do Espírito Santo, Representando o Governo do Estado do Espírito 

Santo; Exmo Senhor Francisco Cipriano Segundo, Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, representando o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Exma 

Senhora Elbe Brandão, Secretária de Estado da área de abrangência da Sudene,  
Representando o Governo do Estado de Minas Gerais, além das demais autoridades 

presentes em cada Estado do Nordeste e Brasília. Inicialmente o Senhor Paulo Fontana, 

solicitou a apresentação dos Conselheiros votantes, agradecendo a presença de todos e 

das demais autoridades convidadas. Em seguida, transmitiu a palavra ao Presidente do 

Conselho Deliberativo, Exmo. Senhor João Santana, para dar início aos trabalhos. O 

Exmo. Senhor Ministro da Integração Nacional, João Santana, saudou os Vice-
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Governadores e os demais Conselheiros presentes, e pediu ao Senhor Paulo Fontana a 

verificação de quorum. O Senhor Paulo Fontana constatou quorum suficiente para dar 

início a Reunião, após a chamada por Estado. O Superintendente da Sudene e Secretário 

do CONDEL, Senhor Paulo Fontana, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos, enfatizando o motivo da 11ª Reunião do Conselho acontecer por 

videoconferência, tendo em vista a dificuldade de congregar as pessoas, no mesmo 

local, haja vista as eleições do segundo turno, o que dificultaria a formação de quorum 

em uma reunião presencial. O Superintendente devolveu a palavra para o Presidente do 

Conselho Deliberativo, Exmo Senhor Ministro da Integração Nacional, João Santana. O 

Ministro comentou a pauta da reunião, uma pauta relativamente extensa, com medidas 

que foram tomadas ad referendum do Conselho, principalmente, para poder estar dentro 

dos prazos legais e agir de forma que não sofressem solução de continuidade, em 

qualquer aspecto, dos interesses dos nordestinos. O Ministro informou aos presentes que 

iria  precisar se ausentar da reunião antes do seu término, por motivo de viagem, ficando 

em seu lugar o Secretário- Executivo em Exercício do Ministério, Exmo Senhor Pedro 

Sanguinetti. Com a palavra o Superintendente Paulo Fontana solicitou ao senhor 

Ministro o pedido de dispensa de leitura de duas atas que faltaram ser aprovadas, uma 

da reunião do dia 29 de abril e outra ata da reunião do dia 29 de julho. A 1ª Ata da 

reunião do Conselho Deliberativo do dia 29 de abril iria ser votada na reunião anterior 

(29 de julho) mas, por falta de quorum, a votação não aconteceu. Informou que quem 

presidiu a reunião na falta do quorum foi o Senhor Nelson Machado, Secretário 

Executivo do Ministério da Fazenda. Assim sendo, o Senhor Paulo Fontana encaminhou 

as duas atas, passando a palavra para o Ministro e pedindo a dispensa da leitura das 

referidas atas. O Ministro dispensou a leitura das atas e pediu para que os participantes 

da reunião que não concordassem, com tal dispensa, se manifestassem.  Não havendo 

manifestação, as atas foram aprovadas. Continuando, o Superintendente ressaltou que a 

pauta continha 5 (cinco) assuntos a serem discutidos, três desses assuntos eram 

homologação das aprovações de resoluções aprovadas ad referendum e dois assuntos 

que entraram como extrapauta. O Superintendente pediu ao Ministro a transferência de 

um dos assuntos da “extrapauta”: a Proposição de número 33/2010, que fala da 

aplicação do 1,5% das liberações do FDNE, para “assuntos de ordem geral”. O pedido é 

feito pelo motivo de estar o assunto sendo encaminhado erroneamente para o Conselho 

Deliberativo, um Fórum de definições macro e não para aprovação de convênios, 

pedindo assim, a dispensa da Proposição 33/2010, colocando-a como “assunto de ordem 

geral”. A extrapauta ficou sendo a deliberação de um orçamento extra, do Banco do 

Nordeste a pedido do Senhor Roberto Smith. O Presidente concordou com o pedido do 

Secretário-Executivo do CONDEL. O Senhor Paulo Fontana iniciou o primeiro assunto 

da reunião, Resolução 31, submetendo a ratificação desse Colegiado o ad referendum 

do Ministro, que aprovou em 30 de julho de 2010 essa resolução, que trata do relatório 

sobre atividades desenvolvidas e os resultados obtidos e as demonstrações contábeis do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, referente a 2009. O 

Superintendente ressaltou que  a discussão sobre esse assunto aconteceu em reunião 

técnica que precedeu a reunião do dia 29 de julho. Por questões de prazo, tinha-se que  

aprovar ate o dia 30 de julho porque o BNB tinha de encaminhar ao Tribunal de Contas 

da União, forçando a aprovação dessa resolução por meio de “ad referendum”. O 
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Ministro perguntou se algum dos participantes não estaria de acordo. Não havendo 

manifestação a resolução foi aprovada. O Superintende continuou para o segundo ponto 

da reunião, que trata da Resolução 32, de 30 de julho de 2010. A resolução é referente 

às Diretrizes e Prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional (FNE) 

em 2011. Essas Diretrizes e Prioridades teriam que estar prontas, homologadas e 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo até o dia 15 de agosto. Como a reunião foi no dia 

29 de julho, teria que ser aprovada, mas por falta de quorum o Superintendente pediu ao 

Ministro que aprovasse “ad referendum”. Essa matéria estava na pauta da reunião do 

dia 29 de julho e houve discussão técnica que precedeu a reunião. Assim sendo, foi 

encaminhada a resolução das Diretrizes e Prioridades do FNE para os participantes da 

reunião, que servirá para embasar o planejamento e os programas  do FNE para 2011. 

Com a palavra, o Ministro submeteu o assunto à livre manifestação dos participantes da 

reunião. Em não havendo manifestação, foi aprovada. Neste momento, o Presidente do 

BNB pediu a palavra, concedida pelo Ministro João Santana. O Senhor Roberto Smith 

afirmou que estas Diretrizes e Prioridades foram fruto de reuniões coletivas realizadas 

em todos os estados e que espelhavam uma vontade geral e também as que emanavam 

da Sudene. Neste momento a Secretária Elbe Brandão cumprimentou a todos e falou da 

felicidade de poder fazer parte das reuniões da Sudene, que se refaz e se recompõe em 

defesa do Nordeste e do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, apesar das diversas 

dificuldades. Com a palavra o Ministro, indicou uma dificuldade encontrada pelo 

Ministério da Fazenda com o próximo item da pauta, necessitando ser retirada da pauta. 

O Superintendente da Sudene solicitou imediatamente a palavra para explicar que antes 

de discutir sobre a Proposição 33/2010, tem-se que aprovar a homologação da 

Resolução 033/2010, o último dos “ad referendum”. Sobre a Resolução 33/2010 de 30 

de julho de 2010 que  tratou da aprovação das Diretrizes e Prioridades do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, relembrou que houve discussão técnica na 

Sudene com quase todos os estados e que resultou num comum acordo, desta forma 

insistiu para a aprovação a homologação dessa resolução. Feitas as explicações, o 

Ministro perguntou se os Conselheiros teriam algum questionamento sobre o assunto. A 

Resolução 33/2010 foi aprovada. Com a palavra o Secretário-Executivo  seguiu para o 

assunto da extrapauta com a proposição nº 034/2010 de 19 de outubro de 2010, a pedido 

do BNB, para que o Conselho aprovasse o ajuste no programa de Aplicação do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), referente ao ano 2010, um 

acréscimo de R$ 1 bilhão à dotação inicial, ou seja de R$ 8 bilhões para R$ 9 bilhões, e 

que de fato fosse aprovado este 1 bilhão de Reais extra, para que venha a ser utilizado 

ainda este ano. Porém, ressaltou que o limite mínimo de aplicação, aprovado pelo 

Conselho anteriormente, de 4,5 % e no máximo de 30% por Estado fosse observado. 

Porém, foi encontrado um erro na proposta do BNB com relação ao Estado de Alagoas, 

onde foi aplicado 4,4%. Desta forma, a proposição foi reprogramada para este 1 bilhão, 

com a condição de que atinja o Estado de  Alagoas o patamar de 4,5% e ainda, que 40% 

destes recursos sejam direcionados para micro e pequena empresas. O Ministro colocou 

para aprovação, dentro dos termos do novo plano que o Superintendente da Sudene 

expôs. Não havendo nenhuma manifestação contrária, ficou aprovada. Neste momento, 

assumiu a Presidência do Conselho o Secretário-Executivo em Exercício, do Ministério 

da Integração Nacional, o Exmo Senhor Pedro Sanguinetti, que cumprimentou a todos 
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os presentes. O Presidente do BNB, Senhor Roberto Smith solicitou a palavra para 

explicar que a reunião estava tratando de um ajustamento na programação do orçamento 

do Fundo Constitucional para o ano de 2010 e que obedeceu a uma previsão que estaria 

sendo ajustada. Informou ainda, que estaria sendo previsto um aumento nos ingressos 

através da Secretaria do Tesouro Nacional em função da melhoria na arrecadação. 

Explicou que quando foi feito esse orçamento estavam atravessando um processo de 

crise, então, os ingressos serão maiores do que originalmente haviam sido previstos, 

assim como uma aceleração de reembolsos. Ressaltou que o FNE hoje tem um 

patrimônio da ordem de 29 bilhões, dos quais 26 bilhões aplicados estão com 

inadimplência bastante baixa, na ordem de 3%, de forma que há uma aceleração nos 

reembolsos, e isso faz buscar esse reajuste, que não significa nenhum recurso novo do 

tesouro, mas apenas um ganho de eficiência operacional do Fundo Constitucional, que o 

recurso novo seria de 4,4 bilhões e os reembolsos de 5,8 bilhões, significando uma 

melhoria na eficiência e que o Fundo Constitucional encontra-se perfeitamente 

recuperado, podendo ser aplicado o dobro do que vem sendo recebido anualmente, com 

uma tendência de crescimento do FNE. De forma que uma vez feito esses ajustes no 

orçamento, de 1 bilhão de Reais, seria feita a reprogramação de como será aplicado 

obedecendo aos elementos referidos anteriormente. Neste momento a Senhora Prefeita 

Micarla solicitou a palavra. A Representante da Frente Nacional dos Prefeitos – FNP 

concordou com tudo que foi aprovado, lembrando a necessidade de aprovação, ainda 

nesta reunião, e que os recursos (1,5%) sejam direcionados para a questão da Ciência e 

Tecnologia. Retornando com a palavra, o Superintendente explicou sobre o assunto, 

retirado de pauta e colocado como ‘’assunto de ordem geral’’ relativo a esse 1,5%. 

Lembrou que foi deliberada no passado, uma resolução de 25 de novembro de 2010, que 

o percentual de 1,5% para Ciência e Tecnologia, oriundos das liberações de todos os 

recursos para financiamento do FDNE, iriam ser distribuídos na razão de 2/11 (dois 

onze avos) para cada estado até o oitavo mês. No regulamento do artigo terceiro da 

proposição que define o critério para aplicação dos recursos de 1,5%. Os recursos serão 

distribuídos entre os Estados na área de atuação da Sudene na proporção definida e que 

os saldos que não venham a ser aplicados até o oitavo mês serão redistribuídos 

proporcionalmente nos demais Estados. Porém, colocou que o Conselho Deliberativo é 

um Colegiado forte para estar deliberando sobre um simples convênio como está escrito 

nesta Proposição, destacando que a Procuradoria Jurídica junto a Sudene,  ponderou que 

da forma que espelha o artigo terceiro, seria conveniente trazer para reunião do 

Conselho uma alternativa para que se possa conveniar com instituições federais. A 

Sudene, inclusive, tem convênio com o Centro Tecnológico do Nordeste - CETENE, 

que atinge 5 Estados,  levando para discussão, uma nova renegociação da divisão desse 

1,5% para as próximas reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene haja vista que se 

tornaria muito engessado, resultando na perda desses recursos. O Superintendente 

exemplificou de forma prática, com a liberação, no próximo mês, para a 

Transnordestina, do valor de 700 a 800 milhões de Reais, dos quais 1,5% totalizariam 

12 milhões de Reais, então não se podia perder tal recurso. Assim, o Superintendente 

pediu aos Conselheiros que autorizassem a Sudene a firmar convênios com instituições 

federais alternativamente também ao que já está definido, 2/11 avos para cada Estado. O 

que resultará numa maior flexibilidade e fará com que o Nordeste não perca os recursos. 
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Com a palavra, o Secretário-Executivo em Exercício, Pedro Sanguinetti colocou para 

análise dos Conselheiros e se teriam alguma observação a fazer. O Vice-Governador do 

Ceará fez sua manifestação, não achando a proposta clara. Com a palavra, o 

Superintendente explicou que a proposição se tornaria uma proposta autorizativa do 

Conselho, registrada em ata, para que se pudesse fazer até o final do ano de 2010, 

convênios com instituições federais. Pelo motivo de um impedimento da Procuradoria 

Federal, já que no artigo terceiro do regulamento diz que serão distribuídos entre os 

Estados e que houvera dúvida se órgãos da União poderiam celebrar convênios mesmo 

que tivesse beneficiando o Estado. O Assessor do Ministério do Planejamento sugeriu 

que na resolução já aprovada anteriormente fosse colocado um parágrafo dizendo que 

no ano de 2010, poderia firmar convênio com instituições federais. Com a palavra, o 

Secretário de Estado do Piauí, solicitou que ao invés de aprovar a Proposição, que seja 

feita uma alteração na resolução anterior, incluindo apenas a autorização para firmar 

convênios com instituições federais. E pergunta se é isso que está sendo colocado em 

votação. O Superintendente esclareceu que é uma substituição de alternativa pois tinha-

se a alternativa de somente 2/11 avos até o final do ano de 2010 e na proposição, existe 

a condição de poder efetuar o convênio com instituições federais. O Secretário do Piauí, 

Sérgio Miranda, insistiu e perguntou “por que não incluir outros pólos que estão 

trabalhando no projeto de Biodiesel articulado com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e o porquê de outros polos não serem incluídos, esclarecendo que o MPOG tem 

2 pólos que estão no projeto do Biodiesel com o governo federal e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, indagando se tais pólos poderiam ser atendidos também pelo 

CETENE. Neste momento o Superintendente da Sudene passou a palavra ao Diretor 

Guilherme Rebouças para que responda a pergunta formulada. O Diretor de 

Planejamento da Sudene, disse que seria possível e aproveitou para solicitar que fosse 

estendido o prazo da autorização, para que não seja restrito ao ano de 2010, pelo motivo 

que o projeto com o CETENE se inicia agora, mas, a atividade não acabará em três 

meses e  precisava que isso acontecesse também no ano de 2011, para que tenha um 

fôlego maior, e acrescentou que nesse novo ciclo os novos pólos poderão incluir ou 

mudar as suas atividades. Na reunião de abril, esse projeto foi apresentado no CONDEL 

pelo representante do CETENE, então  é do conhecimento do Conselho, tem uma 

abrangência regional, e mesmo que alguns estados não estejam ainda contemplados com 

os recurso especificamente para esse ciclo de 2010 os impactos desse programa 

certamente se espalharão em todos já neste ano. Finalizando, foi lembrado que o 

Governador Eduardo Campos (Pernambuco) e o Governador Cid Gomes (Ceará), 

presentes na reunião anterior, ficaram muito felizes com escopo desse projeto.  Com a 

palavra o Assessor do Ministério da Fazenda se manifestou favoravelmente a essa 

questão de 2010. Mas faz uma recomendação para quando da reapresentação dessa 

questão em 2011, quanto a alguns pontos que foram levantados pela Secretaria do 

Tesouro no relatório: primeiro, a descrição do valor integral do projeto e das fontes de 

financiamento; segundo, o estágio de execução do módulo e a contextualização do que 

vai ser aplicado dentro de outros projetos similares referentes a Biodiesel no âmbito do 

Nordeste. A palavra foi solicitada pela Prefeita Micarla, solicitando que fique claro se 

pode ou se vão ser incluídos outros estados neste Projeto com o CETENE. O Diretor 

Guilherme Rebuças respondeu que em havendo demanda e análise de viabilização 
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técnica outros estados poderão ser incluídos. Ainda sobre o assunto a Secretária Elbe 

Brandão, de Minas Gerais, perguntou se os outros estados poderão ser incluídos ainda 

este ano. O Diretor disse que não seria possível, pois teria que ser refeito o projeto, 

redimensionar custos etc., sem prejudicar o bom andamento do Projeto, pois, está se 

falando em 2 meses de aplicação o que não serão suficientes, por isso a solicitação de se 

estender para 2011. A Prefeita quis que fosse, então, registrado que houvesse de fato a 

inclusão de outros estados para o ano de 2011. A Secretária Elbe concordou com esta 

colocação da Prefeita Micarla, para que ainda este ano os estados se reúnam para ser 

discutido novas inclusões no projeto. O Diretor Guilherme e o Superintendente 

confirmaram a reunião da Sudene com os estados visando possíveis ingressos para 

2011.O Vice-Governador do Ceará colocou que para 2011 incluíssem outras instituições 

federais que lidam com esse setor, com o que concordou a Secretária de Estado da 

Alagoas. O representante do estado do Piauí resumiu que aprovaria a proposição 

autorizativa da forma que estava com uma alteração da resolução anterior, para até 

2011, que elegeria outras instituições federais e demais estados. O Presidente do BNB 

também questionou o que irão fazer com o aumento de recursos que virá, haja vista que 

o projeto do CETENE é da ordem de R$ 400 mil Reais, e os recursos serão ainda 

maiores. Voltando com a palavra o Superintendente concordou com tudo que foi dito, 

porém gostaria de sintetizar, em concordância com o Diretor da área de Fundos da 

Sudene, Senhor Cláudio Frota, que houve uma mistura nos assuntos. O que está sendo 

discutido de fato, expôs o Superintendente, primeiro que a proposição 33/2010 foi 

retirada de pauta, porque cabe ao Conselho definir critérios e não aprovar convênios, 

Porém, todos os Conselheiros conheceram a resolução, por este motivo a Secretaria-

Executiva do CONDEL retirou de pauta para que o tema possa ser aperfeiçoado e 

votado na próxima reunião e, em seu lugar, colocou-se uma proposta para que, além de 

convênios com os estados, possam também ser feitos convênios com instituições 

federais, até o meado de 2011, comprometendo-se que esta discussão seria retomada na 

próxima reunião do CONDEL presencial em dezembro de 2010. O Superintendente 

solicitou ao Diretor Guilherme Rebouças para marcar em fevereiro de 2011 uma reunião 

com todos os Estados e o CETENE. Respondeu ao Presidente do BNB, que já foi 

pedido ao Ministério do Planejamento uma maior abertura no orçamento da Sudene, que 

foi subestimado, devido a não aplicação dos recursos existentes, ou por falta de projetos 

ou por amarras que já são conhecidas pelos membros do CONDEL, para que sejam 

utilizados os 12 milhões de Reais. O Diretor Guilherme colocou que sempre teve 

discutindo com o CONDEL o que acontece em sua Diretoria e que a opção pelo 

CETENE fora devido ao teor do Projeto que seriam centros vocacionais tecnológicos e 

pela sua reputação como Órgão atuante regionalmente, porém nada impede de se fazer 

convênios com outras instituições da área tecnológica. O Superintendente agradeceu e 

lembrou que a Sudene convoque os Estados e o CETENE para reunião no início de 

2011. Com a palavra o Presidente do CONDEL , solicitou um melhor esclarecimento 

quanto a escolha do CETENE. O Superintendente disse que a Sudene estava aberta a 

qualquer Instituição, havendo a demanda, o projeto, existirá o convênio e passou a 

palavra ao Diretor Guilherme que complementou dizendo que o CETENE procurou a 

Sudene, munido de um Projeto, que fora discutido com a equipe técnica e levado ao 

CONDEL para uma apresentação, onde fora demonstrado ser um projeto de caráter 
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regional  e pela questão estratégica de ser facilmente replicável e dentro de todas 

diretrizes de Planos Nacionais. O Vice-Governador Pinheiro, do Ceará, pediu para partir 

para os encaminhamentos e o Superintendente explicou sobre a questão da retirada da 

proposição desta forma alterando para uma autorização. Encerrando a discussão o 

Presidente do CONDEL solicitou a aprovação da proposta de compreensão da extensão 

do apoio a órgãos da União e do prazo, nos termos que fora discutido. Não havendo 

nenhuma contestação considerou-se aprovada. O Secretário-Executivo do CONDEL 

encerrou assim a 11ª Reunião. O representante da CNI solicitou que não sejam 

colocados mais tantos “ad referendum” para aprovação. Todos os participantes 

destacaram o êxito da Reunião. E não havendo mais nada a acrescentar, o Presidente 

encerrou a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente Ata e que, depois de 

aprovada, fosse assinada pelo Senhor Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Secretário-

Executivo do CONDEL e pelo Ministro da Integração Nacional, João Santana, 

Presidente do Conselho Deliberativo da Sudene. A íntegra das discussões e as 

apresentações ocorridas no CONDEL estão consignadas em gravação disponível aos 

Conselheiros e, o registro de presença dos Conselheiros e Autoridades Convidadas, 

devidamente assinada, constitui parte integrante desta Ata. 
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(1) Presidiu a votação das atas das reuniões de 29 de abril e 29 de julho de 2010, as resoluções CONDEL aprovadas 

por meio de “ad referendum” e a proposta de acréscimo de R$ 1 bilhão ao programa de aplicação de 2010, do FNE. 

(2) Presidiu, em razão de viagem do Excelentíssimo Ministro da Integração Nacional, João Santana, a parte da 

reunião que tratou das discussões sobre a aplicação de 1,5 % dos desembolsos do FDNE em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e tecnologia na área de atuação da SUDENE. 


