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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

DA SUDENE, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2008, NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA (CE). 
 

 

 

Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2008, às 09h45 minutos, no Auditório do 

Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil, em Fortaleza – CE, sob a 

presidência do Secretário-Executivo do Ministério da Integração Nacional, Luiz Antônio 

Souza da Eira, teve início a 4ª reunião ordinária do CONDEL/SUDENE com a presença 

dos Conselheiros: Exmo. Senhor Cid Gomes Governador do Estado do Ceará (titular); 

Exmo. Senhor Clifford Sobel, Embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil 

(autoridade convidada), Senhor Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Superintendente da 

SUDENE (titular); Exmo. Senhor Francisco Gaittani, Secretário-Executivo Substituto do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (suplente); Exmo. Senhor Nelson 

Machado, Secretário–Executivo do Ministério da Fazenda (suplente); Exmo. Senhor 

Edmundo Pereira, Vice-Governador do Estado da Bahia (suplente); Exmo. Senhor Luiz 

Porto, Vice-Governador do Estado do Maranhão (suplente); Exmo. Senhor João Soares 

Lyra Neto, Vice-Governador do Estado de Pernambuco (suplente); Exmo. Senhor Cássio 

Cunha Lima, Governador do Estado da Paraíba (titular); Exmo. Senhor Sérgio Moreira, 

Secretário de Planejamento do Estado de Alagoas (autoridade convidada, representando o 

Exmo senhor Governador Teotônio Vilela Filho); Exmo. Senhor Belivaldo Chagas, Vice-

Governador do Estado de Sergipe (suplente); Exmo. Senhor Paulo André Nunes, Chefe de 

Gabinete da Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales de 

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas (autoridade convidada, representando o Exmo. 

Senhor Governador Aécio da Cunha Neves; Exma. Senhora Vilma Maria de Faria, 

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (titular); Senhor Roberto Smith, Presidente 

do Banco do Nordeste (titular); Senhor Flávio José Cavalcanti de Azevedo, Presidente da 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, representante da Confederação Nacional 

da Indústria (suplente); Senhor Aristides Veras dos Santos, Presidente da FETAPE e 

representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (suplente) e o 

Senhor Moisés José de Melo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria dos 

Calçados/PE e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 

(suplente). Foram convidados para participarem da mesa como especialista convidado, o 

Senhor Carlos Caldas, Coordenador do Núcleo de Estudos do Semi-Árido da Coordenação 

de Meio Ambiente e da Amazônia da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ. Inicialmente 

o Mestre de Cerimonia transmitiu a palavra ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, 

Senhor Roberto Smith, para os cumprimentos, destacando a satisfação de poder realizar 

esta Reunião na Sede do BNB. Em seguida, o mestre de cerimônia passou a palavra ao 

Governador do Ceará, como Estado anfitrião da 4ª Reunião do CONDEL/SUDENE para 

suas palavras de boas vindas e de otimismo perante o pessimismo da crise. Neste momento, 
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o cerimonial anunciou a Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SUDENE e 

o BNB, objetivando a colaboração técnica na elaboração do Plano de Desenvolvimento do 

Nordeste e intercâmbio de informações. Para tanto, foram recolhidas as assinaturas do 

Superintendente da SUDENE e do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Cumpridas 

as formalidades, foi legada a palavra ao Secretário-Executivo do Ministério da Integração 

Nacional, para os cumprimentos aos presentes. Teceu palavras de saudação e alegria ao 

Governo do Ceará e ao Banco do Nordeste por sediar esta reunião, representando o 

Ministro Geddel Vieira Lima, e informou a impossibilidade de sua presença devido a 

exames médicos marcados anteriormente, passando de imediato a palavra ao Secretário-

Executivo Senhor Paulo Fontana que agradeceu as gentis palavras do Governador do Ceará 

e a presença dos Conselheiros presentes. Informou que o Governador Aécio de Minas 

Gerais telefonou e enviou um ofício manifestando o interesse de realizar a próxima reunião 

em Montes Claros, município ao Norte de seu Estado; o Senhor Paulo Fontana lhe 

respondeu que informaria aos Conselheiros nesta reunião e que, de antemão, aceitava o 

convite. Ressaltou, então, que a 5ª reunião do CONDEL será em Março no Estado de Minas 

Gerais. Respondendo ao Governador Cid Gomes, colocou que com relação à exploração de 

minérios de Fósforo e Urânio, a SUDENE se encontrava aberta para projetos neste 

segmento e concordou com o direito de exportação do urânio. Dando início à pauta e com o 

pedido de acelerar a reunião, solicitou que o Presidente aceitasse três itens na extrapauta e, 

após a aceitação, inverter a pauta iniciando pelo 1º assunto da extrapauta, que seria a 

Proposição nº 009/2008, anteriormente discutida em Suape na última reunião do CONDEL. 

O Presidente concordou com a inserção dos referidos assuntos na pauta, conforme 

regimento, e colocou para a aprovação a inversão. Aprovado. Voltou a palavra para o 

Senhor Paulo Fontana Secretário-Executivo do CONDEL, para dar início aos trabalhos. O 

Senhor Paulo Fontana, explicou que a proposição 009/2008 foi modificada e ajustada 

conforme os pedidos na reunião passada, e que conforme a sugestão do Dr. Nelson 

Machado do Ministério da Fazenda, foram realizadas reuniões nos dias 02 e 03 de 

dezembro de 2008, sendo que no dia 02 especificamente, sobre a nova proposição que trata 

de financiamento, pelo FNE Comércio e Serviço, dos sistemas prisionais e que embora 

estivessem muito dos procuradores da área jurídica, também no dia 03, o assunto foi muito 

discutido; informou que não houve nenhum ato contrário à questão naquele momento. 

Desta forma, solicitou ao Senhor Antonio Eira que colocasse em votação para aprovação. 

Com a palavra, o Presidente passou à discussão e à inscrição dos Conselheiros que 

gostariam de fazer o uso da palavra. Passou, assim, a palavra para o Senhor Nelson 

Machado para suas considerações, que destacou que esta matéria era bastante controversa, 

que o Ministério da Fazenda se debruçou sobre esta problemática e o parecer preliminar 

que teriam da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é que a Lei nº 7.827, que 

regulamenta o Artigo nº 159 da alínea “c” da Constituição, coloca com muita clareza que o 

FNE só poderia ser utilizado quando aplicado aos programas de financiamento aos setores 

produtivos, destacou que o sistema prisional não fazia parte do sistema produtivo. Portanto 

informou que o parecer da PGFN conduziu que a Fazenda votasse contrária a resolução 
009/2008; ponderou ainda, aos Conselheiros, que se fosse de interesse do conjunto das 
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Instituições, SUDENE, Conselheiros, Estados, Ministérios, que as possibilidades de 

financiamento com os Fundos Constitucionais, para além dos setores produtivos, venham a 

ser ampliadas tal como colocado na Legislação, que deveria ser feito uma mudança 

legislativa, destacando que quando se tratava de algo desejável, ético e moral, a Lei poderia 

ser alterada sem nenhum problema. O Presidente do CONDEL passou a palavra ao 

representante da CNI, Senhor Flávio, que em primeiro lugar indagou se este financiamento 

era destinado a empresas privadas ou poderia envolver empresas públicas ou de economia 

mista. O Senhor Paulo Fontana respondeu que somente era destinado para empresas 

privadas ou àquelas que não dependessem de repasse de verbas federais ou estaduais. O 

Senhor Flávio destacou que a legislação sobre esse assunto vigente no País é polêmica, 

destacando que algumas instituições ligadas ao Ministério da Justiça e o próprio Ministério 

discordam de que os sistemas de aprisionamento sejam geridos pela iniciativa privada. 

Relatou que recentemente o governo do Rio Grande do Norte concluiu a construção de um 

presídio, que passou cinco meses fechado, sem que fosse providenciado um concurso 

público e, mesmo assim, quando empresas da iniciativa privada tentaram administrar o 

presídio, receberam uma negativa do Ministério da Justiça. Ele concordou com a colocação 

do representante do Ministério da Fazenda de que é preciso verificar as prévias condições 

legais para que isso seja submetido ao Conselho. O Vice-Governador de Pernambuco, João 

Lyra, iniciou o discurso cumprimentando os conselheiros. Sobre a resolução 009/2008, ele 

enfatizou que nas reuniões prévias do CONDEL realizadas no início de dezembro, os 

participantes, inclusive representantes do Ministério da Fazenda, aprovaram por 

unanimidade todo o conteúdo dessa resolução. Destacou também que o artigo 4 da lei 
7.827 de 1989 diz que são financiamentos da atividade produtiva, dos setores agropecuário, 

mineral, industrial e agroindustrial, mas durante o decorrer do tempo foram feitos 

financiamentos em outras áreas que não constam desse elenco que a lei determina. 

Ressaltou que houve investimento em saneamento básico, telefonia, logística e a solicitação 

de ampliação para complexos hospitalares e complexos prisionais sem se ater à questão da 

administração, em Pernambuco a licitação já foi feita e a Administração ficará com o 

próprio Estado. Porém, o que está em discussão neste Conselho não é a questão legal e sim 

o que pode haver ou não, colocou que era apenas uma ampliação para serviços hospitalares 

e serviços prisionais. Ponderou que se este parecer da Fazenda vale para dar o voto 

contrário à ampliação, também deveria valer para os outros segmentos que já são 

contratados, inclusive dois deles fazendo parte da programação para 2009. Solicitou este 

registro em Ata e achou justa a proposição do seu Governo e que os demais Estados da 

região são carentes de recursos e pediu que os demais Conselheiros aprovassem a 

proposição, mesmo com o voto contrário explicitado pelo Ministério da Fazenda que 

reconheceu ser necessária uma mudança na legislação, e indagou o que fazer com os 

contratos que foram realizados sem esta visão da Procuradoria, os que estão contatados 

agora e os programados para o ano que vem. O Presidente passou ao representante do 

Ministério do Planejamento que levantou dois pontos um sobre as PPPs que o MPOG tem 

uma unidade que poderia ajudar o Governo de PE e que seu Ministério se encontrava no 

momento numa situação desconfortável, a inserção desse assunto na pauta, pois um assunto 
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como este necessitaria de um estudo mais profundo e que teria que votar contrário a esta 

proposição na mesma linha do Senhor Nelson Machado. Ressaltou que o Estado de MG 

tem uma modelagem de PPP na área prisional e que valeria a pena ser colocado à 

disposição para compartilhar as experiências e minar as possibilidades porque tanto o BID 

como o Banco Mundial teriam o interesse nesta iniciativa, finalizou solicitando um estudo 

mais profundo sem prejuízo do mérito da iniciativa colocada pelo Governo de PE. Neste 

momento o Superintendente solicitou a palavra e ao mesmo tempo interveio o Exmo. 

Senhor João Lyra para apenas complementar suas palavras anteriores de informar aos 

Senhores Conselheiros que também representantes dos Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento estiveram presentes nas reuniões dos dias 02 e 03 de dezembro para 

discussão do mérito e votaram favoravelmente à proposição 09. O Superintendente da 

SUDENE tomou a palavra para esclarecer ao Representante do Planejamento que este 

assunto estava como extrapauta, devido ao aguardo destas reuniões prévias à reunião do 

CONDEL, pois caso fosse inviabilizado juridicamente o processo, se tiraria de pauta, e 

como o envio da pauta, aos Conselheiros, deve ser com 10 dias de antecedência, não 

haveria tempo hábil para ser inserida, de modo que obrigatoriamente teria que estar como 

extrapauta e em concordância com o Vice-Governador de Pernambuco, os representantes 

da Fazenda e do Planejamento estiveram presentes nas reuniões e foram perguntados se 

teriam algo contra e responderam que não, por isso foi dado o andamento. O Representante 

do Planejamento entendeu, porém disse que o assunto não foi viabilizado juridicamente e 

nem foram levantados, até o momento, argumentos jurídicos que superassem as razões 

levantadas pelo Senhor Nelson Machado. Voltando com a palavra o Senhor Paulo Fontana, 

explicou que estas reuniões foram agendadas com as áreas jurídicas dos Ministérios, BNB, 

SUDENE e Governos, com exceção do Planejamento e da Fazenda, porém na reunião do 

dia 17 de outubro e também no convite para as reuniões foi definido que a discussão seria 

com as áreas jurídicas e, continuou Senhor Fontana, argumentando que se enviaram 

representantes, estes poderiam responder pela referida área. E todos aceitaram a viabilidade 

da proposição e por isso que fora colocada na pauta, e não por nenhuma atitude arbitrária, 

completou. O Governador Cid Gomes perguntou se o assunto foi votado nos dias 02 e 03 e 

foi explicado que não, pois não era reunião com Conselheiros para deliberação. Porém, 

tomou a discussão o Presidente do CONDEL, Senhor Luiz Antonio, para esclarecer que foi 

resolvido no dia 17 de outubro retirar de pauta para que houvesse os estudos jurídicos para 

as reuniões dos dias 02 e 03, para assim ser deliberada na reunião do CONDEL de hoje 

(11/12/2008). Solicitou a palavra novamente o Exmo. Senhor João Lyra para lembrar que 

foram feitos estudos jurídicos preparatórios para estas reuniões prévias do CONDEL, e 

pediu que constasse em Ata sua indagação de como se comportaria o Ministério do 

Planejamento frente aos financiamentos que já foram feitos e que estavam sendo 

contratados e aos da programação de 2009, contrariando o parecer trazido pela Fazenda, 

ferindo a Constituição, de modo que não estariam telefonia, saneamento básico e turismo, 

solicitou refletir e questionou o porquê de não se ampliar para serviços prisionais e 

hospitalares. O Presidente do CONDEL passou a palavra, a pedido, ao Senhor Roberto 
Smith do BNB. Colocou que O BNB participou com representantes do setor jurídico nas 
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reuniões preparatórias e o que ficou claro era que existia uma questão de ordem conceitual 

para investimentos no “setor produtivo”. O Senhor Roberto Smith continuou seu 

entendimento mostrando que não se tratava de um conceito absoluto, pois durante algum 

tempo serviços e comércio ficaram fora da escala de setor produtivo, e com a evolução do 

conceito econômico, de cadeias produtivas, da interdependência, etc., hoje tinha sido 

abandonada essa forma de pensamento, colocando, então, estes segmentos como setores 

produtivos. Desta forma, a proposta se enquadrava dentro do que é setor produtivo 

atualmente, e exemplificou que o BNB já vinha financiando estruturas hospitalares dentro 

desta nova classificação. Originalmente a proposição 009 trazia o sistema prisional 

enquanto infraestrutura, o BNB entendeu que seria melhor enquadrado no setor de serviço. 

Continuou dizendo que o Senhor Nelson trazia agora um Parecer em função da PGFN, que 

era do seu conhecimento e de outros Conselheiros apenas neste momento, de modo que a 

discussão no momento não seria conceitual, e sim, encima da lei original que constitui o 

FNE, mas que ela estaria defasada. Ainda continuou ressaltando que no cenário anterior, 

com a extinção da SUDENE, ficando o FNE sob a responsabilidade do Ministério da 

Integração, estes aspectos não eram circunscritos nas discussões e até mesmo do 

ordenamento jurídico estrito vinculado a essas conceituações, desta forma, ponderou que o 

impasse nesta reunião estaria vinculado a esta questão. Informou ainda que o BNB operou, 

junto ao Governo de Pernambuco, a 1ª PPP feita no Nordeste, com extremo êxito, fato que 

os impulsionou na linha de poderem apoiar esse empreendimento dentro do conhecimento 

acumulado pelo Governo de PE e também por suas áreas técnicas, tornando-se, as PPPs 

muito importantes dentro dos investimentos preconizados, de forma que o impasse foi que 

todos trabalharam numa posição enquanto que a PGFN levantou o mérito de colocar em 

termos legais, sugeriu que a orientação que deveria ser tomada e, como todo instrumento 

legal é passível de debates, que a SUDENE tomasse, sob a sua orientação, uma análise 

sobre o parecer da PGFN e, se for o caso, a construção de um documento, fundamentado 

em estudos e análise que possa contrastar este parecer expresso pela PGFN, construindo um 

documento que possa contra-arrestar tal parecer, entrando em um processo de conversação 

e orientação, verificar o que poderia ser modificado pela Lei, e o que poderia ser colocado 

como proposta de investimento vinculado às PPPs. Continuou, ressaltando que faltava para 

estruturar o conhecimento desse Conselho seria a opinião jurídica emanada do próprio 

CONDEL em relação ao conhecimento jurídico emanado pela PGFN. O Presidente do 

CONDEL propôs fazer o seguinte encaminhamento: “como não cabe ao Conselho nesse 

instante esgotar a questão jurídica, reforçando a palavra do BNB, a questão jurídica sempre 

traz no seu bojo questões de caráter opinativo, e os pareceres subsidiam decisões”, dessa 

forma, sugeriu que o representante do Ministério da Fazenda encaminhasse o parecer 

elaborado pela PGFN formalmente para a SUDENE, a qual deverá capitanear as 

manifestações jurídicas favoráveis, de forma que essa questão jurídica seja decidida no 

fórum adequado, uma vez que as divergências do ponto de vista jurídico devem ser 

dirimidas pela Advocacia Geral da União, fazendo a interpretação final. Destacou que ao 

Conselho competia deliberar a questão do mérito, da oportunidade e da conveniência de 
aprovar-se a inclusão, na forma da proposta do Governo do Estado de Pernambuco, na 
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questão do financiamento pelo FNE/infraestrutura com relação aos complexos prisionais. 

Resumiu a proposta de encaminhamento que caberia ao Conselho deliberar e a SUDENE, 

na forma sugerida pelo Presidente do BNB, fazer a coleta das diversas manifestações 

jurídicas e, caso seja necessário, efetuar o encaminhamento legislativo. Caso contrário, a 

conciliação jurídica seria feita no fórum adequado. O Senhor. Flávio, representante da CNI, 

afirmou ainda ter dúvida sobre a possibilidade de o financiamento ser dirigido à iniciativa 

privada, uma vez que Pernambuco terá sob sua gerência o sistema prisional. O Presidente 

do CONDEL informou que seria uma PPP, que a parte da construção e da modernização do 

complexo prisional, seria encaminhada pela iniciativa privada, enquanto a gestão do 

sistema continuaria com o Estado de Pernambuco O Senhor Flávio rebateu, dizendo não 

saber como a iniciativa privada poderia participar de um processo gerido pelo Poder 

Público, pois os recursos são poucos, e como representante da Confederação Nacional das 

Indústrias tem a preocupação de tentar dirigir estes recursos para a iniciativa privada, 

evitando que obras públicas sejam financiadas por tais recursos. Continuou que seria a 

favor da entrada da iniciativa privada no sistema prisional brasileiro. O Presidente do 

CONDEL finalizou sugerindo que o Vice-Governador de Pernambuco encaminhasse a 

modelagem feita pelo Governo do Estado de PE à CNI, pois existem a PPP patrocinada e a 

PPP administrativa. O Vice-Governador esclareceu que o financiamento é para a iniciativa 

privada, para construção civil, equipamentos, alguns serviços que serão prestados, mas a 

gestão é publica. A Governadora do Rio Grande o Norte, Vilma Faria se posicionou a favor 

do pleito. O Presidente do CONDEL encerrou a discussão e colocou em votação a 

proposição 009. Neste momento, o representante do Ministério da Fazenda teve dúvidas 

sobre o que estaria em votação e o Presidente explicou que estaria em votação a 009, da 

forma que estava escrita, e continuaria o encaminhamento sugerido anteriormente, a 

SUDENE coletaria as informações jurídicas, com análise, se for o caso e enviaria à AGU. 

O Governador Cássio Cunha Lima, quis saber se toda a resolução está em votação, pois 

além do sistema prisional, estavam incluídos outros setores. O Presidente do CONDEL 

esclareceu que a proposição nº 009, originalmente continha todos os setores por ele 

manifestados, mas que na reunião anterior a proposição foi retirada de pauta, não houve 

deliberação sobre o assunto, e após as reuniões prévias só ficou, após reformulação, a parte 

relativa ao sistema prisional, proposta pelo Governo de Pernambuco. Essa posição foi 

reforçada pelo Superintendente da SUDENE, Paulo Fontana. O Governador da PB disse 

que recebeu de sua Assessoria a proposta 009 e que ainda constam estes outros setores, o 

que foi esclarecido e reforçado pelos demais Conselheiros que se tratava da Proposição nº 

009 de 09 de dezembro de 2008. O Governador do PI quis ponderar que foi levantada pelo 

Ministério da Fazenda uma questão de ordem legal, e que estariam sobrepondo uma 

questão política para o setor prisional e que existiria um encaminhamento paralelo, e que 

para isto se concretizar, precisava ser resolvido o impedimento jurídico, ou seja, existirá 

uma nova interpretação jurídica que poderá ser executado ou se encaminhará ao Congresso 

Nacional para uma mudança na Legislação. O Presidente do CONDEL concordou 

plenamente, pois, se tratava de interpretação jurídica, concluindo que, como este CONDEL 
era da SUDENE, que fosse a SUDENE a encampar a resolução ou, se achar mais conforme, 
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a encaminhasse para a AGU. Nelson Machado solicitou para arredondamento da votação; 

“inclusão do sistema prisional, condicionada a harmonização jurídica da SUDENE, CGU, 

BNB, AGU se for o caso”. O Vice-Governador solicitou para também os setores que 

contradizem a legislação, porém, as especulações foram encerradas, devido não se saber, 

ainda, da interpretação jurídica final. O Presidente encerrou a discussão e colocou em 

votação. Aprovado. Ainda sobre a questão o Senhor Paulo Fontana colocou que o 

representante da Fazenda poderia solicitar a PGFN um novo parecer, o que foi acordado 

pelo Presidente do CONDEL, e que a questão da modificação da legislação, poderia seguir 

em paralelo, sem a necessidade de estancar o pleito, porém, o Senhor Nelson Machado 

interpretou que deveria ter novos argumentos para solicitar novo parecer, e que não iria 

fazê-lo; que as demais procuradorias das Instituições membro do Conselho coletassem seus 

pareceres jurídicos e formassem um conjunto de formulações. E concluiu que a SUDENE 

tem poderes para apresentar os novos argumentos jurídicos. O Presidente solicitou a 

aprovação da Ata da reunião anterior, pois com a inversão da pauta isto foi omitido. 

Aprovada. Foi pedido, pelo Governador do Ceará, devido ao correr da hora, que o 

Embaixador dos EUA fizesse uma apresentação. Porém, esclarecido que este era o tema 

mais polêmico, o Presidente do BNB, solicitou primeiramente uma breve apresentação do 

Programa do FNE para 2009, pois o assunto não poderia ser deixado para uma próxima 

reunião. Após suas explicações ficou claro, que as prioridades sobre as políticas públicas 

para os financiamentos para 2009, os retornos dos financiamentos e todo o detalhamento 

para o ano que vem, foram realizadas de forma participativa, com os Ministérios, Estados, 

SUDENE e demais órgãos de classe e que o total de recursos ficaria em torno de R$7,5 

bilhões. Foi apresentado o montante para cada segmento, mostrando uma forte presença no 

setor agropecuário. Continuou apresentando a projeção por Estado da Região Nordeste e os 

vários Programas de Financiamento. Lembrou que este material tinha sido distribuído em 

reuniões anteriores e que solicitaria sua aprovação. O Presidente do CONDEL solicitou a 

votação da Proposição referente ao relatório 2008 do FNE e a Proposição referente à 

Programação do FNE para 2009, aberta as discussões, foram inscritos os estados da 

Paraíba, Rio Grande do Norte tecendo palavras de felicitações e agradecimentos pelo 

trabalho do BNB, por intermédio de seu Presidente Senhor Roberto Smith, e pela a abertura 

das Superintendências do Banco em seus Estados (antes era uma Superintendência para os 

estados do RN e CE), o que facilitou bastante toda a evolução e avanços significativos, 

porém, preocupava-se com a concentração de desenvolvimento da economia, que ainda 

persistia na região e que não poderiam aceitar o discurso que não existem demandas. No 

caso da Paraíba, o Governador solicitou para o Turismo pelo menos R$50 milhões e que 

encaminharia oficialmente outras áreas que poderiam ser incluídas. O Senhor Roberto 

Smith agradeceu aos Governadores pelas palavras de estímulo e reconhecimento e 

complementou que o total de aplicações na Região com outros instrumentos, fora o FNE, 

como o micro crédito e das micro e pequenas empresas, chegariam ao patamar de R$13 

bilhões, e que o mérito era da Diretoria do Banco perfeitamente integrada e comprometida, 

e de um corpo técnico presencial nos Estados. E encerrou lembrando que, os setores 
levantados pelo Governador da PB, foram escutados e demandados por eles próprios. 
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Porém, que a reprogramação seria normal e que seria incorporada. O Governador do PI, 

também ressaltou a criação da Superintendência do BNB em seu Estado, que antes era uma 

Superintendência para o PI e o MA. O Presidente do CONDEL também parabenizou o 

BNB e agradeceu pelo êxito alcançado. Então se colocou em votação a Proposição 

(13/2008) referente ao relatório 2008-1º semestre, do FNE. Aprovado. Passou-se à 

Proposição referente à Programação do FNE para 2009, na forma apresentada e em seguida 

com o destaque do Governador Cássio Cunha Lima. O Superintendente da SUDENE 

solicitou a palavra e esclareceu que não foi possível incluir as regiões de baixa renda e de 

economia estagnada dentro dos 50% do semiárido e que sobre a reprogramação solicitada, 

prometeu que a SUDENE em 30 dias terá elaborado um trabalho sobre o assunto junto com 

o BNB e o Ministério da Integração. A votação seria da forma que estava e, após, a análise 

das Instituições, conforme o regimento. O Governador concordou com o compromisso de 

trazerem a proposta em 30 dias. O Senhor Eira lembrou que a reprogramação interestadual 

seria um pouco mais complexa e necessitaria de um estudo mais aprofundado e deveria ser  

enviada ao BNB para aprovação, porém a reprogramação dentro do próprio Estado, não 

seria problema, e que já poderia ser aprovada no momento. O Secretário de Planejamento, 

representante do Estado de Alagoas, Senhor Sérgio Moreira, felicitou o desempenho do 

BNB e manifestou suas reivindicações, pois tiveram uns acréscimos solicitados que não 

foram processados pela Superintendência do BNB. Tinham pleiteado a adição de alguns 

setores de infraestrutura, como o gasoduto, alcoolduto, entre outros, fundamentais para 

Alagoas e de serviços que se incorporam na solicitação da Paraíba. O Presidente do 

CONDEL colocou que da mesma forma também poderia ser feito e encaminhado ao BNB; 

voltou à Proposição nº14, e em votação, a programação do FNE para 2009. Aprovado. 

Ainda colocou em votação o destaque que foi enviado formalmente pela Paraíba e a 

manifestação sinalizada por Alagoas. Aprovados. O Presidente passou para o próximo item 

da Pauta: Proposição nº 15/2008, que trata as Prioridades do FDNE para 2009. O 

Senhor Paulo Fontana explicou que em 10 de julho o MI publicou a portaria 1105 que 

definiu as aplicações gerais sobre os setores para o FDNE, e que seriam basicamente o 

mesmo do ano passado, o Presidente colocou em discussão, sem inscrições, posto em 

votação. Aprovado. Finalizando a Pauta, o Presidente deu seguimento aos itens restantes da 

extrapauta: Proposição nº16/2008, alterando o limite de financiamento para “Grandes 

Empresas” do Programa Nexport do FNE. O Secretário-Executivo do CONDEL, Senhor 

Paulo Fontana, destacou que na última reunião do dia 17 de outubro tinha sido colocado, 

justamente para as grandes empresas, a ampliação do limite para 40 milhões na região do 

semiárido e fora desta um limite de 30 milhões, isto falando em FNE exportação, continuou 

esclarecendo que foi reduzido dos 40 para 20 milhões e dos 30 para 15 milhões, assim 

explicou a solicitação do BNB de colocar para nova aprovação do CONDEL, o aumento do 

limite de financiamento para grandes empresas no semiárido de 20 para 40 milhões e em 

outros municípios de 15 para 30 milhões, voltando, a palavra ao Presidente, para a votação. 

Em discussão, o Senhor Nelson Machado explicou sua posição anterior na última reunião, 

para financiamento de crédito para linhas de exportação devido à crise. Esclareceu que 
também teve reunião do CONDEL da SUDAM e que os valores estavam elevados e para 
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tais valores ficarem concatenados com os da SUDENE, o Conselho também negou o 

pedido de aumento dos limites. Posto desta forma ressaltou que eles se encontravam em 

situação complexa e que gostaria de ouvir o representante do Ministério da Integração que 

coordena os dois Conselhos e propôs que se fizesse reunião extraordinária para a 

equalização dos limites entre o BNB e o BASA e ainda, indagou ao BNB se este teria 

funding suficiente para as demandas que iriam surgir com o aumento do teto de 

financiamento, destacando que estes tetos são conceituais e que os pleitos gerarão ainda 

processos de análise de risco com zelo e rigor. O Superintendente da SUDENE quis 

esclarecer aos Conselheiros que chegaram à SUDENE vários pedidos, não somente as 

encaminhadas ao BNB, mas várias solicitações de grandes empresas, empresas de etanol 

com grandes plantas, Governadores, e, complementou que naquela época foi pensado em 

liberar até 31 de dezembro algo em torno 500 a 600 milhões de Reais e que até o momento 

só teria sido contratado um valor de aproximadamente 180 milhões, e passou a palavra ao 

Senhor Roberto Smith para explicação. Este, detalhou que, quando começou o 

delineamento da crise, foram contatados pelo Ministério da Fazenda, perguntando se o 

Banco teria recursos tanto para o custeio agrícola como para a exportação, e que tinha sido 

neste sentido que na reunião anterior da SUDENE, aprovaram aqueles limites, 

complementou que, para informação aos Conselheiros, só no mês de novembro havia sido 

contratado 150 milhões, quando historicamente este montante era da ordem de 10 milhões e 

que no mês de dezembro deverão estar contratando igual valor e que esta seria uma 

situação que envolveria os meses de novembro, dezembro, até o semestre do ano de 2009. 

Naquela altura, explicou o Senhor Roberto, tinha sido disponibilizado valores da ordem de 

R$1,3 bilhão, e que dispunha desses recursos com segurança, pois são de curto prazo para o 

retorno ao patrimônio do Fundo. De forma que não via como se ter este tipo de receio 

levantado pelo representante da Fazenda, continuou explicando que era uma solicitação do 

BNB desde a reunião passada, e que por precaução o teto teria sido rebaixado; assim, se o 

Ministério da Integração concordasse com esta concatenação entre a SUDENE e a 

SUDAM, o BNB estaria de acordo com a elevação dos limites propostos. Retomando a 

palavra o Presidente do CONDEL, disse que com relação ao equilíbrio entre as Instituições, 

não haveria dificuldade já que o Ministro da Integração poderia ad referendum aprovar o 

aumento dos tetos para a SUDAM. Esclarecidos todos os pontos o Presidente do CONDEL, 

Senhor Antonio da Eira pôs em votação. Aprovado. Dando continuidade, passou para a 

Proposição destinada a permitir a renegociação das operações de custeio das safras 

2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 com recursos do FNE. O Senhor Paulo Fontana 

esclareceu que no dia 09/12/2008 o Ministro da Agricultura enviou ofício ao Ministro da 

Integração para que fosse incluído na pauta da reunião do CONDEL, sendo o assunto 

tratado como extrapauta. E ainda, com detalhes, explicou que a Lei 11.775/2008 não tinha 

beneficiado àqueles adimplentes que tinham os vencimentos pós dia 30 de abril. O 

Presidente colocou em discussão e passou a palavra ao representante da Confederação dos 

Trabalhadores da Agricultura, que colocou sua preocupação relacionada à Lei citada, e que 

fora discutida amplamente com as representatividades e que teriam poucos argumentos para 
colocar em votação sem debate nacional aprofundamento. Para retirar de Pauta. O Senhor 
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Nelson Machado colocou que este item veio à pauta por estar exatamente de acordo com a 

Medida Provisória e com a Lei, pois, o que não era oriundo dos Fundos Constitucionais foi 

regulado pelo Conselho Monetário Nacional, e explicou que o CONDEL da SUDENE tem 

a competência de criar as condições para a operacionalização da Lei, ou seja, do que fora 

antes negociado. O Presidente concordou com o esclarecimento e o Senhor Paulo Fontana 

complementou para haver a compreensão dos demais Conselheiros. O Senhor Roberto 

Smith solicitou a palavra e destacou que o processo de renegociação da dívida estaria em 

ritmo ainda inadequado, lento, e solicitou maior efetividade nas renegociações. O 

Presidente encerrou as discussões para votação. Aprovado. O Presidente anunciou que a 

pauta da reunião foi concluída, enaltecendo que, mais uma vez, ficava demonstrado que 

este é o Fórum para se discutir o desenvolvimento Regional no âmbito do Nordeste, e 

frisou que a presença de todos é o que o faz ser importante; o Senhor Paulo Fontana, 

agradeceu ao representante da Fazenda, Nelson Machado, a presteza com relação à 

modificação do Decreto nº 6539 e os estudos sobre os Decretos nºs 4.212 e 4.213, e 

solicitou ao Ministério do Planejamento o encaminhamento das questões relativas à 

estrutura regimental e ao quadro de pessoal da SUDENE, para que sejam conduzidos à 

Ministra Dilma Rousseff. Em seguida passando para as apresentações previstas, que foram 

iniciadas com o Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Senhor Clifford Sobel. Neste 

momento a Presidência do CONDEL foi passada ao Superintendente da SUDENE, devido 

aos horários de retorno de algumas autoridades. O senhor Embaixador foi apresentando 

pelo Cônsul dos EUA, localizado em Recife/PE. Iniciou agradecendo a oportunidade de 

poder estar falando em tão importante Fórum, falou da crise internacional tão difícil para os 

dois países e da certeza de poder construir juntos, através de parcerias, uma forma de 

ultrapassar este momento e reiniciar uma era de desenvolvimento, de esperança e 

prosperidade. Ressaltou que, após assistir a reunião, tem a certeza de ser o primeiro 

Embaixador que sabe muito a respeito da SUDENE e do Nordeste do Brasil, a vitalidade da 

democracia foi muito evidente nestas horas. Há Dois anos ele identificou a beleza, a cultura 

e a potencialidade da Região Nordeste, porém sem nenhum americano, e prometeu a si 

próprio que iria fazer algo sobre isto. Durante 10 anos foi impossível abrir a oportunidade 

de vôos dos EUA para o Nordeste, pois os americanos precisavam conhecer a região que é 

a parte do Brasil mais próxima dos EUA. Agora já temos vôos diretos para Recife, 

Fortaleza e Salvador, porém, ressaltou, foi uma luta. E foram os governadores nordestinos 

que demandaram a abertura dessas novas rotas. Apresentou o projeto intitulado Projeto 

Ponte, que contém quatro pilares: (1) segurança pública, desenvolvendo um programa para 

trabalhar diretamente com a polícia Brasileira, personalizado de acordo com as 

necessidades do Brasil. (2) capacitação para emprego, onde o foco é a capacitação 

vocacional para os jovens, realizando parcerias entre os governadores e o setor privado. A 

proposta é que as 40 empresas americanas instaladas no NE trabalhem em conjunto e não 

individualmente, e citou que em São Paulo existe uma parceria entre 104 empresas que 

induz para o Estado algo em torno de R$250 milhões de dólares em parcerias locais. (3) 

Desenvolvimento Econômico, com o apoio da Organização americana, USTDA – Agência 
dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento, seu objetivo principal é prover, a 
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fundos perdidos, a realização de estudos de viabilidade, assistência técnica e visitas de 

orientação com metas de realizar o desenvolvimento de projetos prioritários de estrutura 

(energia, telecomunicações, meio ambiente, setor aéreo, data center, reaproveitamento de 

águas, etc.) e identificar oportunidades comerciais, apenas quatro escritórios (Índia, China, 

África do Sul), dessa organização, existem no mundo e, informou que uma foi inaugurada 

no dia anterior no Nordeste do Brasil, e que não existia melhor lugar para esta organização 

ser instalada, com foco em Tecnologia da Informação, portos, aviação, onde as empresas 

americanas poderão agregar valor e os estados terão o poder decisório. E finalmente o 

quarto pilar (4) é o estabelecimento em Recife, de um residente em tempo integral do 

Departamento de Comércio Americano, e que será responsável pelo comércio, pelo 

desenvolvimento e investimento, Senhor Andeirson Azevedo. E finalizou tecendo palavras 

de agradecimento e apresentando cada integrante de sua comitiva que, por sua vez, 

acrescentou mais informações sobre o Projeto. Dando seguimento às apresentações o 

Senhor Paulo Fontana passou a palavra para o Professor Carlos Caldas, especialista na área 

semiárida do Brasil, tratando os critérios necessários para a sua Delimitação. O 

Superintendente da SUDENE explicou da importância desta apresentação, haja vista, as 

inúmeras solicitações recebidas pela Autarquia, de inserção de municípios nesta área, como 

o Piauí, Maranhão e até do Estado do Rio de Janeiro. Esclareceu que o Professor mostraria 

como está definido e o porquê desses critérios e que acolheriam propostas e discutiriam 

sobre um novo estudo se assim fosse deliberado pelo CONDEL. O Professor iniciou sua 

apresentação, bem objetiva, revelando a portaria que aprovou a delimitação em 16 de 

março de 2005, que se baseou em documento resultante de grupo de trabalho 

Interministerial que gerou série de estudos oriundos dos principais Institutos de pesquisa na 

área de climatologia e metrologia do Brasil, destacou que participaram do GTI os 

Ministérios do Meio Ambiente, da Integração Nacional, a Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste (ADENE), a Codevasf, a Embrapa, a Agência Nacional de Águas (ANA), o 

Instituto de Desenvolvimento de Minas Gerais (IDENE), o BNB, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional do semiárido (INSA) e finalmente, a 

Fundação Cearense de Metrologia e de Recursos Hídricos. O GTI definiu que seria 

necessária uma delimitação mais moderna em termos técnicos, mas que atendesse a um 

maior número de critérios, uma vez que a anterior fazia referência apenas às precipitações 

pluviométricas (isoiêta 800 mm, série de 1961 a 1990) e, não foram levadas considerações 

às novas áreas incluídas na abrangência de ações da SUDENE, como os Vales do 

Jequitinhonha, Mucurí e o Norte de Espírito Santo, implicando numa rede meteorológicas e 

postos pluviométricos que antes não eram considerados. Destacou que havia a necessidade 

de dirimir dúvidas para a inclusão de Municípios novos e de municípios resultantes das 

divisões das periferias semiáridas, pois, estas novas unidades políticas e administrativas 

poderiam ser criadas em localidades que não é semiárido. E, continuou informando outra 

justificativa, para uma nova delimitação, que seria uma nova série pluviométrica elaborada 

em 2004. Fez lembrar que este Grupo Interministerial levou em consideração nos estudos 

alguns pressupostos, primeiro que o Semiárido é uma Região que têm uma continuidade 
espacial, e não um aglomerado de municípios; segundo pressuposto foi a objetividade com 
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relação à operacionalidade, os critérios e indicadores não poderiam ser subjetivos e que 

mudassem a cada interpretação; terceiro a permanência temporal (prazo médio de 05-10 

anos) destes indicadores e não estruturais. E ainda, o pressuposto que não se poderia dividir 

as unidades políticas administrativas no âmbito municipal. Finalmente, concluiu o GTI 

definiu que a delimitação do semiárido deveria ser definida, levando-se em consideração 

três critérios: isoiêta, índice de Aridez de Thorntwait (até 0,50) e risco de seca percentagem 

do número de dias com déficit hídrico igual ou superior a 60%). Desta forma, 

complementou, a área atual da Região semiárida contém 1134 municípios (55,8% da área 

de atuação da SUDENE), e recomendou atualizar o estudo de redelimitação do semiárido a 

cada dez anos, devido ao último ter sido em 2004. O próximo deverá ser realizado em 

2014. O Superintendente da SUDENE agradeceu e deixou a palavra livre aos Conselheiros 

para suas considerações. Com a palavra, o Governador do Piauí parabenizou o palestrante e 

colocou que o nivelamento entre os Estados, desta delimitação, pois havia variações com 

algumas Instituições e empresas, permitirá aos Governos elaborarem um planejamento em 

todos os segmentos, como educação, saúde, pois deveriam ser contextualizados dentro do 

Semi-árido, no caso do Piauí, acrescentou, que quer uma área específica para cuidar da 

convivência com a região Semi-árida e mudar a ótica existente no Brasil, que diz ser esta a 

área que recebe todos tipos de benefícios, e sim, que tenha um tratamento especial, como a 

Região Amazônica. Felicitou a SUDENE pelo o Estudo, sugerindo que ela pudesse nortear 

a classe empresarial, sobre o assunto, no âmbito do Governo Federal, Estados e Municípios. 

O Senhor Paulo Fontana prosseguiu com os inscritos, e o Governador Cássio Cunha Lima 

também parabenizou a excelente apresentação, porém, ressaltou que este trabalho resultou 

de uma demanda política, esclareceu ser eminentemente técnico o estudo apresentado, mas 

complementou que foi realizado sob uma pressão política que existia há anos no Congresso 

para que a área de atuação da SUDENE fosse expandida. Assim, ressaltando que perante a 

pouca capacidade que se tem de exercer a maioria política no Congresso Nacional, que 

fosse realizado algo para não aumentar o desequilíbrio interestadual e reafirmou que a 

SUDENE deveria ter um olhar exclusivo voltado para o semiárido, pois o fator de atração 

do litoral é imbatível e sugeriu identificar as áreas que se enquadram em três, em dois em 

cada um desses três critérios apresentados e diferenciá-las, pois, facilitaria trazer um maior 

número de políticas públicas e fazer com que, as ferramentas de ação da SUDENE, sejam 

ferramentas de transformações efetivas na Região, devido ao alto grau de dependência já 

existente. Neste momento, o Prof. Carlos Caldas disse já ter este trabalho pronto e o 

Governador da PB sugeriu exercer desta forma balizando em macro e subcritérios para 

alocação dos recursos e investimentos. O Superintendente da SUDENE agradeceu e passou 

a palavra para o representante do Estado de Alagoas, Senhor Sérgio Moreira, que 

concordando com as palavras do Governador Cássio, informou que estão em vários Fóruns 

pelo Nordeste, juntamente com o Ministério do Planejamento e da Integração, discutindo 

novas territorieralidades e colocou como bastante oportuna esta apresentação e perguntou 

ao Prof.º Caldas quantos municípios se enquadram hoje e que não faziam parte 

anteriormente, pois decisões políticas existem e devem ser tomadas e destacou que há 
pouco todos viram decisões políticas exercerem um poder maior, mesmo sem muito 



 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
CONSELHO DELIBERATIVO  

 

 
Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 11 de dezembro de 
2008, em Fortaleza (CE). 

14 

conforto jurídico, e destacou que deveriam saber até que ponto elas devem ser tomadas ou 

não, e solicitou frente a esta questão uma nova apresentação e ainda reunião com as 

secretarias de Estado que tratam deste assunto e que a própria SUDENE delineasse o 

caminho pois o fórum naquele momento estava esvaziado e lembrou que foi em nome do 

Semi-árido que a SUDENE nasceu. O próximo a pedir tempo para suas considerações foi o 

Vice-Governador do Maranhão, que questionou se o estudo foi feito abrangendo as décadas 

de 60 a 90 e este recomendou que de dez em dez anos fosse reavaliado, indagou se não teria 

sido o ano 2000 o ano para esta reavaliação? Colocou que neste período dezenas de rios 

secaram em seu Estado, florestas e chuvas desapareceram e muitos municípios sobrevivem 

devido às aposentadorias da população, desta forma boa parte da região do Maranhão, 

principalmente as áreas limítrofes com o estado do Piauí, sofrem igualmente a qualquer 

parte mais central do Nordeste brasileiro. E finalizou ressaltando que o Estado do 

Maranhão não conseguirá esperar mais 20 anos para a realização de um novo estudo, 

devido ao desequilíbrio ecológico. O Senhor Paulo Fontana voltou a palavra ao Prof. 

Caldas que teceu seus agradecimentos e colocou que, quanto a questão levantada pelo 

Governador da PB, continha um trabalho mapeando a relação dos municípios em cada 

critérios individualmente. E quanto à pergunta do Senhor Sérgio Moreira, foram excluídos 

seis municípios, que não se enquadraram nos três critérios ao concomitante, mas que tinha 

sido contrário à esta exclusão mostrou a dificuldade que seria e eles foram incluídos. 

Prosseguiu respondendo ao Vice-Governador do Estado do Maranhão no momento da 

benevolência se perderá o instrumento, pois Rio Grande do Sul e São Paulo, por exemplo, 

poderão dizer que lá secaram rios, e realmente secaram se forem averiguar. Esclareceu que 

se deve destinguir o clima, que é uma média de 30 anos - no mínimo, da conjuntura, ou 

seja, a ocorrência fortuita de uma seca que poderá ocorrer em qualquer ponto da superfície 

terrestre. E finalizou que não se deve pensar a curto prazo, fazer concessões técnicas e no 

final, perder o instrumento no Congresso Nacional. E colocou que no Maranhão não existe 

região semiárida e que deveria se pensar em outro instrumento, no caso, social para atender 

essas necessidades. O Vice-Governador do MA, pediu uma parte e esclareceu que tinha 

esta compreensão da não flexibilização do instrumento e que em sua fala não quis criar 

nenhuma situação, pois não se tratava de questões pontuais e sim que estavam caminhando 

para uma situação real de região semiárida. O Superintendente da SUDENE finalizou a 

discussão agradecendo ao palestrante sua exposição, e sugeriu que a Autarquia e o BNB 

fizessem um estudo das áreas deprimidas e, com base neste estudo, partiriam para um 

instrumento final. Complementando, o Presidente do BNB aceitou a realização deste novo 

estudo para novos tipos de instrumentos e que fossem criados por tempo pré-definido. O 

Superintendente acatou a proposta do BNB e passou ao representante da Confederação dos 

trabalhadores da Agricultura, que sugeriu uma política geral para o semiárido. Neste 

momento o Superintendente solicitou ao Prof.º Caldas e para a Assessora Mariana Amado 

da SUDENE, que enviassem a apresentação aos Conselheiros, e o Presidente do BNB quis 

destacar que os atos acentuados por Lei, quanto aos 50% dos recursos para o semiárido, os 

relatórios demonstraram que o Banco não conseguiu cumprir este dispositivo, por exemplo 
o Estado do Maranhão, que acabou desbalanceando este critério normativo, e que deveria 
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ser computado como “não semiárido” para esta repartição, pois o Maranhão está na área de 

atuação deste Conselho, concordando de imediato o Governador da PB, quando lembrou 

sua proposta de exclusividade deste instrumento para o Semi-árido, e destacou seu 

Programa intitulado Feliz Cidade, com instrumentos exclusivos para municípios em torno 

de 4 mil habitantes. O Senhor Paulo Fontana passou a palavra para o Governador do PI que 

sugeriu blocos de ações, retomando as propostas colocadas pelo representante do CNTA, 

que se trabalhasse com trocas de experiências das diversas instituições sobre a cultura de 

convivência com o semiárido. Neste momento o Superintendente da SUDENE, informou 

que o Cônsul dos EUA, em Recife, solicitou que os Governos enviassem o nome de seus 

interlocutores junto à Embaixada; lembrou que a data da próxima reunião será informada 

oportunamente pela SUDENE. Agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão, 

solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por 

mim, Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Secretário-Executivo do CONDEL e pelo 

Secretário-Executivo Luiz Antonio Souza da Eira, que Presidiu o Conselho Deliberativo. A 

íntegra, das discussões e apresentações ocorridas durante a reunião, está consignada em 

gravação disponível aos Conselheiros e, o Registro de Presença dos Conselheiros, 

devidamente assinado, constitui parte integrante desta Ata. 
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