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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de 2013, às 09h, horário de Brasília, no 

Hotel Radisson em Maceió – AL, sob a condução do Presidente do CONDEL, 

Excelentíssimo Senhor Fernando Bezerra de Souza Coelho, Ministro da Integração 

Nacional, teve início a 18ª Reunião Ordinária do CONDEL/SUDENE, com as presenças 

dos membros Conselheiros, Excelentíssimos (as) Senhores (as): Cid Ferreira Gomes, 

Governador do Estado do Ceará; Eduardo Henrique Accioly Campos, Governador do 

Estado de Pernambuco; Ricardo Vieira Coutinho, Governador do Estado da Paraíba; 

Rosalba Ciarlini Rosado, Governadora do Estado do Rio Grande do Norte; Wilson Nunes 

Martins, Governador do Estado do Piauí; Teotônio Brandão Vilela Filho, Governador do 

Estado de Alagoas; Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; 

Jackson Barreto de Lima, Governador em Exercício do Estado de Sergipe; Luiz 

Gonzaga Paes Landim, Superintendente da SUDENE; Stélio Gama Júnior, Diretor do 

Banco do Nordeste; José Carlos Lyra de Andrade, Confederação Nacional da Indústria; 

Júlio da Silva Rocha Júnior, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 

Brasil; José Fernando da Conceição, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria; Givanilson Porfírio da Silva, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura; Célio Rodrigues Neves, Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio; Antônio Alberto Valença, autoridade convidada, representando o 

Governador da Bahia; Prefeito Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, Associação Brasileira 

de Municípios; além dos Parlamentares e demais autoridades presentes da área de 

atuação da SUDENE e Brasília. A Reunião contou também com a presença dos 

Diretores e Assessores da SUDENE, Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Manoel 

Barreiros e Epitácio Pedrosa e dos Secretários do Ministério da Integração Nacional, 

representados à mesa pelo Secretário de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, Jenner 

Guimarães do Rego. Inicialmente, o Mestre de Cerimônia passou a palavra ao  

Excelentíssimo Senhor Ministro Fernando Bezerra Coelho, que cumprimentou todos os 

Conselheiros presentes, os Governadores, agradecendo ao Governador Teotônio Vilela 

pela acolhida, o Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Fernando Toledo, 

saudou o nosso Superintendente da SUDENE, Dr. Luiz Gonzaga Paes Landim, 

cumprimentou o Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Micro Finanças do Banco 

do Nordeste, Stélio Gama Júnior, que representa seu Presidente, saudou o representante 

da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tabosa Júnior, cumprimentou o 
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representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Júlio da 

Silva Rocha Júnior, o representante da Confederação Nacional da Indústria, José Carlos 

Lira de Andrade, o representante da Confederação dos Trabalhadores na Indústria, José 

Fernando da Conceição, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura – CONTAG, Givanilson Porfírio da Silva, o representante da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Senhor Levi Fernades Pinto, 

cumprimentou o Assessor Chefe de Assuntos Econômicos da Secretaria de 

Planejamento Antônio Alberto Valença, representando o Governo do Estado da Bahia,  

saudou o Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, Coronel 

Humberto Viana, o secretário dos Fundos Regionais de Incentivos Fiscais, Jenner 

Guimarães, Secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, 

Sérgio Castro, o Diretor de Fundos e Incentivos da SUDENE, Henrique Tinôco e 

cumprimentou, representando o Exército Brasileiro, o comandante da Operação Carro 

Pipa, Coronel Valdênio Barros. Os representantes do Congresso Nacional presentes na 

reunião, também foram devidamente cumprimentados, o Senador Benedito de Lira e o 

Senador Euclides Melo, Senhores representantes da indústria, do comércio, senhores e 

senhoras autoridades políticas, senhores e senhoras da imprensa. Falou de sua alegria 

que na manhã de sexta-feira do mês de agosto de 2013, estava realizando mais uma 

reunião do CONDEL/SUDENE. Iniciou com uma observação importante, a presença 

expressiva de, praticamente, todos os governadores da Região na reunião mostrando, 

portanto, a importância e o prestígio que os senhores governadores querem conferir ao 

CONDEL da SUDENE e essa instância de reflexão, de debate e de encaminhamento de 

políticas públicas, para a promoção do Desenvolvimento Regional. Frisou que a reunião 

tem alguns assuntos que vão ser destacados, evidentemente, como toda reunião da 

SUDENE, a pauta principal é definida pelos Senhores Governadores através das suas 

intervenções. Mas, no primeiro momento, solicitou deliberar sobre os assuntos que já 

foram discutidos e encaminhados ao Comitê Executivo do CONDEL e, na sequência, 

abordar três temas, o primeiro a questão da distribuição de água no contexto da 

criticidade que estão enfrentando por mais de dois anos, só que desta feita com os 

reservatórios entrando em colapso, a água ficando ainda mais distante e, sobretudo, 

também a qualidade da água que tem sido um problema para o abastecimento de 

comunidades rurais e também comunidades urbanas. Portanto, uma breve apresentação, 

pelo representante do Exército Brasileiro, sobre a Operação Carro Pipa, uma 

consideração por parte do Ministério da Saúde, sobre os cuidados as ações que estão 

sendo orientadas aos governos estaduais e municipais, para que a se possam minimizar 

os riscos de contaminação e uso indevido da água que é distribuída. E na sequência, 

uma palavra breve também da Defesa Civil Nacional, com uma proposta para ampliar o 

volume de água tratada a ser distribuído, através da Operação Carro Pipa. No segundo 

momento, terão um balanço apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, 

de todas as ações que estão sendo desenvolvidas desde o ano passado através de 

diversos programas federais, mas notadamente através do Programa “Água para Todos”, 

no sentido de melhorar a infraestrutura hídrica do Semiárido Nordestino. E a terceira 

etapa da reunião abrirá a oportunidade para intervenções dos representantes do setor 
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sucrocanavieiro da Região Nordeste. Destacou que a economia canavieira representa 

ainda um percentual muito relevante da economia de estados como Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Piauí. E, portanto, abrir oportunidades 

para que representante dos trabalhadores, dos fornecedores e do setor industrial possam 

colocar as questões que precisam e que devem ser encaminhadas à apreciação de 

diversas instâncias dentro do âmbito do Governo Federal. E na sequência, a intervenção 

dos senhores membros do Conselho do CONDEL, priorizando a fala dos senhores 

governadores, mas também aberta aos demais membros do Conselho que queiram fazer 

suas intervenções. Elogiou a tradição da hospitalidade de Alagoas e pediu a brevidade 

nas apresentações e intervenções. E que também, o Governador de Pernambuco pediu 

permissão para ter que sair da reunião um pouco mais cedo, em função de 

compromissos que tem no Estado antes das 13 horas. Em seguida ofereceu a palavra ao 

Governador Teotônio Vilela para que ele possa fazer as saudações de boas-vindas a 

todos os membros do Conselho Deliberativo da SUDENE. Após as devidas saudações 

dirigidas ao Ministro, Superintendente da SUDENE e demais Conselheiros, o 

Governador falou da imensa satisfação que Alagoas recebe a todos os presentes. 

Destacou que, mais uma vez, se reúnem pautados pela SUDENE, reafirmando o esforço 

histórico para a redução das disparidades regionais no Brasil, dando mais um passo na 

direção árdua, iniciada há 55 anos, quando o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste foi transformado em Conselho de Desenvolvimento do 

Nordeste. Embora fossem registrados avanços conquistados na luta para diminuir as 

distâncias tão abissais entre as regiões brasileiras, afirmou que não se tem muito a 

comemorar. Apesar da andança em busca de dias melhores estar longe de terminar, 

falou que não era motivo de enfraquecimento, pelo contrario, pois se procura imbuir, a 

cada dia, da força da alma sertaneja, da obstinação, da fé, da firmeza das mulheres e dos 

homens que enfrentam as durezas endêmicas dessas regiões. A força e a temperança do 

povo nordestino inspiram e fortalecem a todos. Enalteceu os avanços para construir 

soluções novas e para melhorar as boas ideias já praticadas. “O momento é delicado, a 

crise temida já se instalou, dentre nós com forte queda na arrecadação de estados e 

municípios e desafios crescentes a serem superados para satisfazer as necessidades da 

gente nordestina, pois no Nordeste todo esse drama da crise se acrescenta às sequelas da 

seca do ano passado e que já se anuncia para este ano. Mais do que nunca temos que 

exercer nossa criatividade e buscar, unidos, soluções para o grave momento que 

atravessamos. Mais do que nunca precisamos Ministro, que o Governo Federal esteja 

sintonizado com nossas propostas e responda rápido e, positivamente, aos 

encaminhamentos demandados deste Colegiado. Temos uma pauta extensa sobre a qual 

não me adiantarei. Vossa Excelência colocou a ordem deste encaminhamento. Essas 

minhas palavras iniciais se destinam muito, especialmente, a lhes dar boas-vindas em 

mais esta visita às terras alagoanas. De vocês recebemos as melhores energias, assim 

maranhenses, piauienses cearenses, potiguares, paraibanos, pernambucanos, sergipanos, 

baianos, mineiros, capixabas, sejam todos muito bem-vindos. Ministro Fernando 

Bezerra, grande amigo das Alagoas, Superintendente Paes Landim, servidores que 

conformam essa valorosa equipe técnica da SUDENE, Senhores Conselheiros, queridos 
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amigos governadores. Vocês todos estão em casa, sejam muito bem-vindos. Muito 

obrigado.” Voltando com a palavra o Ministro Fernando Bezerra agradeceu e passou a 

palavra ao Superintendente da SUDENE e Secretário-Executivo do CONDEL, Luiz 

Gonzaga Paes Landim, que após os cumprimentos aos representantes governamentais da 

área de abrangência da Autarquia e aos demais Conselheiros, comunicou, em rápidas 

palavras que “a SUDENE com o apoio do Ministério da Integração vem deliberar 

recursos para um programa de inserção tecnológica nos Estados do Nordeste, serão 100 

salas de aula, em caráter experimental, para o se iniciar uma revolução na educação. Em 

segundo lugar, foram liberados recursos para o atendimento do projeto que contempla as 

Mulheres na Construção na Paraíba, a elaboração do Plano Diretor também daquele 

estado, através de edital. Outro programa trata de pesquisa de trigo no Cerrado 

Nordestino, a começar pelo Piauí e pela Bahia. E, além disso, a SUDENE em 

articulação com a SUDECO e a SUDAM vem elaborando uma proposta de emenda 

constitucional, no sentido de se elevar os recursos do Fundo Constitucional do Nordeste 

(FNE). Essa emenda já está em mãos de deputados da Bancada do Nordeste, em 

Brasília, e se vier a ser aprovada com o apoio do senhor Ministro, dos senhores 

governadores e dos senhores deputados, nós injetaremos recursos na ordem de R$ 2,4 

bilhões/ano nos Fundos do Nordeste, do Centro Oeste e do Norte, dos quais dois terços 

no FDNE. É uma conquista importante para o qual eu peço o apoio dos senhores 

governadores. Também, numa ação conjunta do Ministério da Integração com o 

Ministério do Planejamento e a participação da SUDENE, deverá ser enviada uma 

Medida Provisória ao Congresso Nacional, para o reforço do caixa do FDNE no valor 

de R$ 5,5 bilhões. A SUDENE, na verdade, precisaria muito mais que isso, mas todo o 

dinheiro é bem-vindo. A SUDENE tem em carteira de projetos firmes, na ordem de 

mais de R$ 20 bilhões, o que fez com que naquela reunião, com a presença da 

Presidenta Dilma, nós contássemos que o desenvolvimento do Brasil passa, 

necessariamente, pelo Nordeste. Esses recursos serão de fundamental importância para 

conferir a musculatura Institucional à SUDENE. E, por último, a SUDENE quer 

entregar nas mãos dos Senhores Governadores uma bandeira, já que não é possível a 

regionalização do orçamento, porque o quadro político não é favorável a essa tão grande 

conquista que está na Constituição, mas, infelizmente, é letra morta. A SUDENE 

entende que para compensar, faz-se necessário a regionalização dos grandes Programas 

Nacionais, a começar pelo Programa Nacional de Logística. Eu acho que é uma 

bandeira que todos os senhores governadores poderiam empunhar com muito orgulho e 

com muita honra para que, a partir de uma infraestrutura logística, o Nordeste adquira 

competitividade sistêmica através da integração de três eixos: transporte, energia e 

tecnologia da comunicação da informação, sem o quê, por mais que cresçamos, não 

vamos sair do lugar porque os outros também estão crescendo. Eu agradeço a gentileza 

do Senhor Ministro e pediria que pela primeira vez, em sete anos da SUDENE, porque o 

senhor Ministro autorizou a descentralização de ações do Programa Água para todos e, a 

SUDENE, em ação articulada com o DNOCS e com a CODEVASF, irá beneficiar 300 

municípios com o sistema simplificado de abastecimento d’água, cabendo a SUDENE 

especificamente, Pernambuco, a Paraíba e o Piauí. Por isso meus senhores, eu agradeço 
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a gentileza do Senhor Ministro para fazer essas comunicações e nós teremos certamente 

uma reunião muito produtiva. Muito obrigado.” O Ministro deu início à reunião com o 

item 1 que solicita Discussão e votação da dispensa da leitura da ata da 17ª reunião 

ordinária do CONDEL, realizada no dia 02 de abril de 2013, na cidade de Fortaleza/CE;  

Aprovado. Próximo item, apreciação da Resolução nº 066, aprovada em 17 de abril de 

2013 na condição de “ad referendum” em razão da urgência e relevância da matéria, 

previamente tramitada junto aos Conselheiros, que tratou da suplementação de dotação 

do Programa Emergencial para a Seca, em R$ 350 milhões, à conta de reprogramação 

da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 

referente ao exercício de 2013, nos prazos e condições estabelecidos por normativos do 

Conselho Monetário Nacional; Aprovada. Seguindo a ordem da pauta, apreciação da 

Resolução nº 067, aprovada em 23 de julho de 2013 na condição de “ad referendum” 

em razão da urgência e relevância da matéria, previamente tramitada junto aos 

Conselheiros, que tratou da suplementação de dotação do Programa Emergencial para a 

Seca, em R$ 400 milhões oriundos de ajustes ao Plano de Aplicação do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) do exercício de 2013, nos prazos e 

condições estabelecidos por normativos do Conselho Monetário Nacional; Aprovado.  

Apreciação da Resolução nº 068, aprovada em 25 de julho de 2013 na condição de “ad 

referendum” respaldando pedido do Banco do Nordeste do Brasil S.A no sentido de 

viabilizar a adoção de Normativo Interno para cobranças de dívidas de valor inferior a 

R$ 30.000,00 em operações lastreadas com recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste – FNE, com moção a ser encaminhada pelo Colegiado do 

CONDEL. Aprovada. Em seguida, apreciação da Resolução nº 069, aprovada em 25 de 

julho de 2013, na condição de “ad referendum”, que trata do Relatório de avaliação dos 

resultados e impactos do FNE, referente ao exercício de 2012, conforme previsto pelo 

inciso IV, art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, que dá redação 

ao inciso III, art. 14 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Aprovada. Apreciação 

e deliberação de proposição que trata de nova adequação das prioridades do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), do exercício de 2013, originalmente aprovadas 

pela Resolução CONDEL nº 058, de 09/11/2012, à Portaria MI nº 320, de 29/07//2013. 

Esta portaria revogou o art. 3º da Portaria MI nº 586, de 25/10/2012, publicada no DOU 

de 29/10/2012; a Portaria nº 586/12, tratou, por sua vez, das diretrizes e orientações 

gerais do FDNE para o exercício de 2013, que entre outros marcos, vedava “a 

participação cumulativa de recursos do FNE na composição de fontes dos projetos 

beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), salvo como forma de 

complemento aos limites estabelecidos no art.13 do Regulamento anexo ao Decreto nº 

6.952, de 02/09/09”; Aprovada. Apreciação da Resolução nº 071, aprovada em 15 de 

agosto de 2013, na condição de “ad referendum”, atinente às Diretrizes e Prioridades do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE para o Exercício de 2014; 

Aprovada. Apreciação e deliberação de proposição que trata da nova suplementação de 

dotação do Programa Emergencial para a Seca em R$ 300 milhões, oriundos de ajuste 

no Plano de Aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 

do exercício de 2013. Aprovada. Ao último item da pauta ordinária, apreciação e 
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deliberação de proposição que define as Diretrizes e Prioridades do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste – FDNE para o Exercício de 2014; Aprovado. Desta 

forma, o Nordeste irá receber um novo investimento de R$ 300 milhões para ações de 

combate à seca. O Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, explicou 

que Os recursos destinados ao Programa Emergencial para a Seca já tiveram uma 

resolução aprovada em abril, no valor de R$ 400 milhões, usados em obras de captação 

e tratamento de água. Os R$ 300 milhões anunciados serão destinados a créditos 

emergenciais para os agricultores mais atingidos pela estiagem. Ainda não foi definida a 

parte destinada a cada estado. O dinheiro sairá da reprogramação da aplicação de 

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) referente ao 

exercício de 2013. “Vamos continuar alocando recursos para combater esse mal que 

assola milhares de famílias no Nordeste. Não podemos deixar que estes produtores 

sofram por falta de opções de recuperação”, afirmou o Ministro Fernando Bezerra. 

Segundo ele, apesar de a presidente Dilma Rousseff já ter disponibilizado R$ 14 bilhões 

para combate à seca na região nos últimos anos, a vontade do Governo Federal esbarra 

na burocracia e completou que “Essa burocracia não pode ser colocada à frente da real 

necessidade da população.” Informou que, a pedido do Governador de PE, que a extra 

pauta fosse iniciada com a apresentação sobre a Indústria Sucroalcooleira do Nordeste e 

que sua fala fosse antecipada, devido aos compromissos em seu Estado. Desta forma, o 

presidente do sindicato dos produtores de cana em PE, fez sua apresentação, trazendo 

uma proposta de adoção de medidas estruturadoras para sustentabilidade do setor 

canavieiro dos Fornecedores do Nordeste. Falou da Importância do setor canavieiro para 

o Nordeste. Finalizou com as Sugestões de Continuidade do Programa de Subvenção, 

mais Irrigação, a Redução alíquota ICMS Etanol Hidratado, a Silagem de ração para 

atender agreste e sertão e o incremento do Cooperativismo. O Senhor Alexandre 

Andrade Lima agradeceu a atenção e voltou a palavra ao Presidente do CONDEL que a 

passou ao Governador de Pernambuco. Chamou a atenção sobre a visão estratégica para 

um desenvolvimento que reduza as desigualdades entre nossas sub-regiões; 

particularmente a Zona da Mata e o Semiárido, além de uma visão dos governadores 

sobre a desproporcionalidade de nossa participação no PIB; e a superação de outros 

problemas na agricultura familiar e o subaproveitamento sucroenergético.  Entende que 

o CONDEL é um espaço para esse debate, pois neste âmbito, os débitos previdenciais 

trabalhistas terminaram postergando os grandes problemas. O grito da terra, o reclamo 

dos empresários e da população, particularmente no campo, mostra que se precisa 

avançar no planejamento estratégico. “Tem-se que pensar de forma estruturante. É a 

infraestrutura hídrica, a pesquisa, o desafio da reforma agrária, particularmente nos 

assentamentos agrários que não correspondem às expectativas da Zona da Mata que 

pediu um pensar estratégico”. Destacou que se precisa efetivar uma política pública para 

o setor canavieiro, como tem para o cacau, para a soja, entre outros. Finalizou que tem 

que ser este o momento, hora em que a SUDENE está pensando um planejamento 

estratégico alinhado com o pensamento regional. O Ministro e Presidente do CONDEL, 

como fora solicitado, concordou com a criação de um Grupo de Trabalho com a 

finalidade de propor soluções para a indústria sucroalcooleira da região, que enfrenta 
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uma grave crise com a perda de 200 mil postos de trabalho nos últimos anos. Dando 

seguimento, foi dada a palavra ao Coronel do Exército Waldênio Bastos do Comando 

Militar do Nordeste que, mostrou o cenário da operação carro pipa, por Estado, 

finalizando com a apresentação de filme com depoimentos dos moradores de área da 

Seca que estão recebendo ajuda através dos Carros Pipa. O Governador de Sergipe 

pediu a ampliação do atendimento dos carros pipa porque a Seca avançou além do 

Semiárido. O Ministro Fernando Bezerra solicitou ao Secretário Humberto Viana que 

apresentasse o projeto-piloto Tratamento da Água - Operação Carro-Pipa. Explicou que 

a ação reforça a prioridade do órgão de garantir a segurança hídrica e a qualidade do 

abastecimento de água no Semiárido. Com o investimento de cerca de R$ 35 milhões, o 

projeto beneficiará mais de 460 mil pessoas em todos os estados do Nordeste. Cada 

estado será atendido por uma unidade móvel e indicará a localidade onde o projeto deve 

ser instalado. O Secretário Coronel Humberto falou sobre a monitoração que está 

acontecendo com o Serviço de controle e abastecimento de água tratada para a Operação 

Carro-Pipa no semiárido. A ideia do Projeto é Suprir a Operação Carro-Pipa com água 

tratada e com controle dos volumes abastecidos. Os parâmetros de dimensionamento do 

projeto são Infraestruturas de Tratamento de Água (15 unidades); População atendida 

com água tratada (486 mil a 20l/d) e Frota atendida (500 carros-pipa –

aproximadamente). Os sistemas móveis de tratamento que estão sendo instituídos pelo 

MI visam apoiar os sistemas de tratamento das empresas estaduais de água, pois alguns 

mananciais por elas explorados estão em colapso. Serão, neste primeiro momento, 15 

unidades para os Estados, sendo 3 (três) para o CE (CAGECE), 3 (três) para 

PE(COMPESA) e 3 (três) para BA (EMBASA), sendo os outros 6 (seis) para  estados 

críticos. Porém, desde que o Estado peça e poderão ser autorizadas até 30 sistemas no 

máximo. Pelo projeto, a infraestrutura das unidades será custeada pelo Ministério da 

Integração, assim como insumos, energia elétrica, operação das Estações de Tratamento 

de Águas, gestão e fiscalização das unidades. Aos estados caberão a análise de 

potabilidade da água, a indicação de local de instalação das unidades e a vigilância 

noturna. Segundo Fernando Bezerra, a participação dos estados no programa se dará via 

adesão. Neste momento foi convidada a representante do Ministério da Saúde, Rejane 

Alves, da Unidade de Vigilância das Doenças de Transmissão  Hídrica e Alimentar,  

para fazer uma breve explanação sobre  os cuidados que se deve ter com a água a ser 

utilizada para consumo humano e sobre como as medidas de prevenção têm 

comprovado o impacto na redução da morbimortalidade por doença diarreica. Após as 

apresentações foi aberta a palavra aos Governadores que falaram das dificuldades de 

caixa enfrentadas pelos Estados. Relataram o aumento dos gastos com custeio e pessoal 

muito acima do crescimento das transferências federais e da arrecadação. Decidiram 

pedir a Presidenta Dilma Rousseff que o Governo Federal crie uma linha de 

financiamento para custeio dos Estados, que ajude a bancar gastos com educação e 

saúde. O Governador da Paraíba pediu articulação do Ministro do MI junto à presidente 

Dilma, para perfuração de mais poços, compra de mais ração para o gado (32mil 

cabeças já morreram) e compra de mais cisternas para reinstalação na sede do 

município, facilitando o transporte e pediu à SUDENE apoio para discussão do 
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problema do leite. O Ministro lembrou que a CONAB em 2012 distribuiu 234mil 

toneladas (milho) para o NE, em Julho de 2013 mais 478mil toneladas (milho). Chamou 

atenção que do muito milho que chegou aos Estados estes não conseguiram repassar ao 

produtor. E que o programa vai continuar até o final do ano. O Conselho Deliberativo da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Condel-Sudene) aprovou duas 

moções do Governador Wilson Martins sobre compensação financeira aos estados. As 

moções sugeridas por Wilson Martins foram o apoio à ampliação dos repasses do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e criação de instrumento de 

compensação financeira aos estados, a exemplo do que foi feito pelo Governo Federal 

aos municípios. "Apenas com as perdas referentes à desoneração de IPI da linha branca 

(eletrodomésticos), energia, o fim da CIDE de combustíveis, o Piauí deixou de arrecadar 

nos últimos doze meses R$40 milhões", enumerou Wilson Martins. O governador 

também falou sobre a necessidade de concretização da reforma tributária para redução 

das desigualdades regionais. O governador em exercício de Sergipe, Jackson Barreto, 

corroborou com a demanda de Wilson Martins, afirmando serem esses pontos que 

devem ser encaminhados com a maior celeridade possível. Desta forma a reunião foi 

marcada por moções de apoio dos governadores a causas de interesse para o Nordeste, 

entre elas a criação de um grupo de trabalho com a finalidade de propor soluções para a 

indústria sucroalcooleira da Região que enfrenta uma grave crise com a perda de 200 

mil postos de trabalho nos últimos anos e o reforço no caixa do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) em aproximadamente R$ 7 bilhões, como forma 

de ressarcimento pelas continuas medidas do Governo Federal de isenção fiscal, que 

afetaram os fundos em geral. Outras duas moções se referem à compensação aos estados 

do NE em virtude da seca e da desoneração do IPI e do IR e ao apoio à solicitação do 

Banco do Nordeste de não judicializar a cobrança de até 30 mil reais aos pequenos 

agricultores. A Governadora Rosalba Ciarlini disse que a pauta de reunião constará de 

análise do quadro de dificuldades porque passam todos os Estados, com destaque para 

os da Região Nordeste. "Vamos discutir também os efeitos que a prolongada estiagem 

tem provocado na economia dos Estados, a frustração de receita e as medidas de 

contenção de gastos tomadas pelos governadores para enfrentar a crise", assinalou. O 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável e de Microfinanças, Stélio Gama, 

representando o Banco do Nordeste, recebeu a palavra e disse que a suplementação 

aprovada ocorreu devido à conta de reprogramação da aplicação de recursos do FNE 

referente ao exercício 2013, e de ajustes ao Plano de Aplicação do Fundo. Na 

oportunidade, os participantes trataram sobre o relatório de avaliação dos resultados e 

impactos do FNE, a adequação das prioridades do Fundo de Desenvolvimento do  

Nordeste (FDNE) em 2013, e as diretrizes e prioridades do FNE e do FDNE para 2014 

“São recursos valiosos que beneficiam principalmente agricultores familiares e 

produtores de mini, micro e pequeno portes, neste momento em que enfrentam uma das 

piores estiagens dos últimos anos”. Complementou que, desde maio do ano passado, 

mais de 409 mil operações de crédito emergencial foram contratadas pelo Banco do 

Nordeste junto a produtores e agricultores familiares. Isso representa um montante de 

R$ 2,83 bilhões injetados na economia de 1.415 municípios com estado de calamidade 
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pública decretada. O programa FNE-Estiagem possui juros de 1% ao ano, com prazo de 

pagamento de 10 anos e até três anos de carência. O representante da Associação 

Brasileira de Municípios, Eduardo Tabosa pediu que as desonerações futuras não 

atingissem o Nordeste, pois o IPI e o IR terminam reduzindo o FPM. E por último o 

representante da CONTAG, Givanilson Porfírio da Silva chamou a atenção para três 

resoluções de suplementação de recursos para o programa emergencial da seca e sugeriu 

mudar a metodologia para evitar tantas resoluções de suplementação. O Ministro 

sugeriu uma oficina de trabalho com os agricultores e o BNB para discutir melhor esse 

mecanismo, mas faz-se necessário um debate prévio da sec. de fundos do MI, a fazenda 

e o planejamento, pois assim, na questão do FNE, pedem esses ministérios. Ainda 

destacou que a Presidenta já desembolsou R$ 14 Bilhões para a seca em diferentes 

ações. Poços, Programa Emergencial da seca, do FNE, etc. e ainda existem tem R$ 17 

bilhões disponíveis. Com a palavra o Governador anfitrião, Teotônio Vilela Filho 

encerrou a Reunião, destacando a política emergencial do Governo de Alagoas para 

enfrentar os efeitos da estiagem no interior do Estado e a parceria do Governo Federal. 

"Temos recebido apoio do Ministério da Integração Nacional com ações que incluem 

Canal do Sertão, adutoras e uma série de ações hídricas com uma visão de 

sustentabilidade para o futuro. Empregamos recursos de aproximadamente R$ 1 bilhão, 

um montante inédito. Nunca se investiu tanto em obras hídricas em Alagoas e o pano de 

fundo dessas ações é sempre a seca”. Falou sobre o enfrentamento da crise que passa o 

setor sucroenergético do Estado. “A compressão do preço da gasolina atinge em cheio o 

setor canavieiro. São urgentes e necessárias ações na direção de soerguer esse setor que 

é muito importante para o Brasil, pois o etanol é uma energia limpa absolutamente 

necessária para o futuro", explicou. Para o Governador de Alagoas, a falência do setor 

seria muito preocupante, principalmente para o Nordeste do País. “Trezentas mil 

pessoas trabalham com a cana-de-açúcar só no Nordeste. Precisamos que esse esforço 

seja conjunto para a recuperação da atividade na Região”. Disse que seu Estado tem 

buscado diversificar a economia para não depender exclusivamente dessa atividade. 

“Depois de 30 anos sem receber nenhuma empresa de médio ou grande porte em 

Alagoas, nós conseguimos, nos últimos seis anos, com uma forte política de atração de 

investimentos, trazer 78 novas empresas para o Estado”, citando algumas empresas 

instaladas em Alagoas. “A instalação da Braskem, que consolidou a cadeia da química e 

do plástico no Estado. A fábrica da Bauducco, empresa de número 78, e o Estaleiro que 

será construído em Coruripe, garantindo 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, são 

exemplos dessa diversidade em busca da geração de emprego para os alagoanos. O 

Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, agradeceu ao governador a 

acolhida no Estado. “Agradecemos ao governador pela sensibilidade com que criou as 

condições necessárias para realizar essa reunião aqui em Alagoas”. Dando como 

encerrada a reunião, o Secretário-Executivo do CONDEL solicitou que fosse lavrada a 

presente Ata e que, depois de aprovada, será assinada por ele, Superintendente Luiz 

Gonzaga Paes Landim, Secretário-Executivo do CONDEL e pelo Ministro Fernando 

Bezerra Coelho, Presidente do Conselho Deliberativo da SUDENE. As discussões e as 

apresentações proferidas estão, em parte, gravadas, devido à falha técnica ocorrida no 
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equipamento de gravação contratado do Governo, porém, ainda assim disponíveis aos 

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

constitui parte integrante desta Ata.   

   

  

Fernando Bezerra de Souza Coelho  

Ministro de Estado do Ministério da Integração Nacional Presidente  

  

  

Luiz Gonzaga Paes Landim  

Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Secretário-

Executivo  
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