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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

SUDENE, REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2009, NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS (MG). 
 

 

 

Aos 06 dias do mês de Abril do ano de 2009, às 16h, no Auditório do Portal Eventos, Casa 

de Recepção, em Montes Claros – MG, sob a condução do Excelentíssimo Senhor Geddel 

Vieira Lima, Ministro da Integração Nacional, teve início a 5ª Reunião Ordinária do 

CONDEL/SUDENE, com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Presidente da 

República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e do Vice-Presidente, José Alencar Gomes 

da Silva, da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousself, do Ministro Chefe da Secretaria De 

Relações Institucionais, José Múcio Monteiro Filho; do Ministro dos Transportes, Alfredo 

Pereira do Nascimento; do Ministro da Previdência Social, José Barroso Pimentel; do 

Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Patrus Ananias de Souza; do 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel João Jorge Filho; do 

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassél; do Ministro do Estado 

das Cidades, Márcio Fortes de Almeida; do Ministro Chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência, Luiz Soares Dulce; do Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio 

Augusto Junho Anastasia; do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, Deputado Estadual, Alberto Pinto Coelho; do Prefeito Municipal de Montes Claros, 

José Luiz Tadeu Leite; da Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 

Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, Elbe Brandão; da Senhora Maristela 

Kubistchek e dos membros Conselheiros: Exmo. Sr. Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva (titular), Exmo. Senhor Cid Gomes Governador 

do Estado do Ceará (titular); Senhor Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Superintendente da 

SUDENE (titular); Exmo. Senhor Francisco de Assis Leme Franco, Secretário–Executivo 

em Exercício do Ministério da Fazenda (suplente); Exmo. Senhor Jaques Wagner, 

Governador do Estado da Bahia (titular); Exmo. Senhor Luiz Carlos Porto, Vice-

Governador do Estado do Maranhão (suplente); Exmo. Senhor Eduardo Campos, 

Governador do Estado de Pernambuco (titular); Exmo. Senhor José Targino Maranhão, 

Governador do Estado da Paraíba (titular); Exmo. Senhor Teotônio Vilela Filho, 

Governador do Estado de Alagoas (titular); Exmo. Senhor Marcelo Déda, Governador do 

Estado de Sergipe (titular); Exmo. Senhor Aécio da Cunha Neves, Governador do Estado 

de Minas Gerais (titular); Exma. Senhora Wilma Maria de Faria, Governadora do Estado do 

Rio Grande do Norte (titular); Exmo. Sr. Ricardo de Rezende Ferraço. Vice-Governador do 

Estado do Espírito Santo (suplente), Exmo. Sr. Luciano Mascarenhas, Prefeito do 

Município de Poções/BA, representante da Associação Brasileira de Municípios (titular); 

Senhor Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Presidente em exercício do Banco do Nordeste 

(suplente); Sr. Mário Antonio Pereira Borba, representante da Confederação Nacional da 

Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (titular); Senhor Moisés José de Melo, Presidente 
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do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria dos Calçados/PE e representante da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (suplente). Inicialmente o Mestre de 

Cerimonia, agradecendo a presença de todos em nome do Governo do Estado de Minas 

Gerais, do Ministério da Integração Nacional e da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), transmitiu a palavra ao Presidente da República, o Excelentíssimo 

Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, declarou aberta a 5ª reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo da SUDENE e passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro da 

Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, para conduzir a reunião. O Exmo. Sr. Ministro 

teceu suas palavras de boas vindas, solicitando a supressão da leitura da Ata da Reunião 

anterior, pois os Conselheiros já tinham recebido sua minuta, anteriormente, e solicitou sua 

aprovação. Aprovada. Em seguida, passou a palavra ao Exmo. Sr. Aécio da Cunha Neves, 

Governador de Minas Gerais, para suas palavras de boas vindas. O Governador Aécio, fez 

os cumprimentos a todos os presentes e enalteceu a satisfação em realizar esta reunião em 

seu Estado, e em Montes Claros, região que a geografia e a cultura os unem ao Nordeste 

Brasileiro, e fez uma ressalva ao Exmo. Sr. Presidente, “que os mineiros foram feitos da 

argila de todo o Brasil”. Destacou a importância desta Reunião, que o faz retornar no 

tempo, quando em 1984 o então Governador e depois eleito Presidente, Tancredo Neves, 

estava presente na Reunião do CONDEL, neste Município, e apresentou um documento 

elaborado pela Fundação João Pinheiro sob o título “O reexame da questão Nordestina”, 

fazendo referência às palavras do Exmo. Sr. Tancredo Neves “poucos se dão conta de que 

se trata do Polígono das Secas, uma guerra contra o Brasil, não se trata de um poderoso 

inimigo que é a natureza, mas, de cruel aliança que nos cabe identificar e vencer, já não há 

dúvida que à seca se junta em macabra coligação (....), com o regime de propriedades das 

terras, o descriminado aproveitamento das poucas águas, a ausência de saneamento, a 

opulência dos privilegiados....em miséria que tornam mais humilhados e mais humilhantes 

dos que dela padecem, e na insensibilidade das regiões mais prósperas (...) a sorte do 

Nordeste é a sorte do Brasil.” Finalizou, colocando que este é o sentimento de todos os 

mineiros reunidos nesta ocasião, anfitrionando uma das personalidades mais ilustres do 

cenário nacional, em especial, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falou do sentido 

emblemático desta reunião por estar sendo comemorado os 50 anos de criação da 

SUDENE, lembrou que foi criada no Governo de um mineiro, Exmo. Sr. Juscelino 

Kubistcheck, representado nesta ocasião por sua filha Senhora Maristela Kubistcheck. 

Destacou que a SUDENE, talvez tenha sido o primeiro e o maior olhar de generosidade de 

todos os brasileiros com a Região Nordeste, região que mais dependiam de novos 

investimentos. E colocou que a história da SUDENE se confunde com a história do 

Desenvolvimento do Nordeste e que o Estado de Minas tem o orgulho de fazer parte com o 

Norte do Estado e com os Vales do Jequitinhonha e do Mucurí, e finalizando, reafirmou 

que os governos estaduais possam dar novos passos, no sentido de minimizar a 

discrepância entre as regiões e transformar a SUDENE no maior instrumento de 

desenvolvimento para a sua área de atuação. Retornou a palavra para o Ministro Geddel 

Vieira Lima para dar continuidade à reunião. Neste momento o Ministro Geddel Vieira 
Lima repassou a palavra para o Superintendente da SUDENE, Sr. Paulo Fontana para 
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realização de uma exposição com o objetivo de aperfeiçoar a malha aeroviária regional. O 

Senhor Paulo Fontana saudou nominalmente os Presidente e Vice-Presidente da República 

e as demais autoridades presentes. Iniciou no contexto de sua apresentação, lembrando as 

dificuldades encontradas por todos os Conselheiros para participarem nas reuniões do 

CONDEL, exemplificando os entraves encontrados, quando foi realizada em Teresina/PI 

por causa dos horários de vôos e das agendas. Desta forma, a Diretoria da Autarquia 

decidiu incorporar este tema como prioritário para o Desenvolvimento Econômico do 

Nordeste, com o objetivo de melhorar a malha aeroviária Regional. Explicou que foram 

realizadas várias reuniões junto aos secretários de Turismo dos Estados, para que 

trouxessem propostas neste sentido. Destacou que as propostas que seriam apresentadas 

naquele momento, não são definitivas e que ainda poderiam sofrer os ajustes necessários e 

ainda, que esta apresentação seria enviada aos Conselheiros. Antes de apresentá-las, 

detalhou a malha existente e todos os pontos que poderiam ser melhor operados, destacou a 

importância da aviação regional, com o comparativo que nos EUA para cada 4 usuários um 

deles utiliza a malha regional, enquanto no Brasil para cada 22 usuários 1 utiliza a malha 

regional, mostrando que existe espaço para crescimento, faltando uma política de 

planejamento. A importância da ação regional, explicou, acarretaria a realização de 

negócios, o fomento ao turismo, a alavancagem da oportunidade de trabalho e o 

crescimento sustentável do Nordeste. Duas empresas tiveram seus projetos explanados: a 

Azul e a TRIP. Pela proposta da Azul, estes demandavam de desoneração tributária em 

termos de ICMS para combustível, o que, necessitariam de uma reunião com os 

Governadores, outra seria acesso ao incentivo da SUDENE e acesso ao financiamento de 

aeronaves, que,  no caso, a SUDENE e o Banco do Nordeste financiariam a aquisição de 

até oito aeronaves da EMBRAER, a um custo médio de US$ 35 milhões cada uma. As 

novas aeronaves operariam em linhas diretas entre capitais da região. A malha apresentada 

pela empresa ampliaria em 52%, o número atual de linhas aéreas regulares entre cidades 

nordestinas. A outra proposta foi apresentada pela TRIP Linhas Aéreas, esta faria entre as 

cidades de pequeno porte, que adquiriria sete novos aviões: cinco jatos EMBRAER e dois 

turboélices ATR. Com essa frota a empresa passaria a operar sete novas rotas, o que 

incluiria cerca de 18 cidades atendidas, inclusive do interior, com rotas atualmente 

inexistentes como Recife – Aracaju, Montes Claros – Vitória da Conquista, Ilhéus – Porto 

Seguro, Campina Grande – Recife, Natal – Campina Grade, Petrolina – Salvador, Juazeiro 

do Norte – Paulo Afonso, São Luís – Teresina, Natal – João Pessoa. Destacou que estas 

empresas demandariam dos governos estaduais e federal, subsídios e empréstimos em 

condições facilitadas para as empresas. Finalizou destacando que as empresas necessitariam 

de uma linha de capacitação de recursos humanos no local para que instalassem suas bases. 

Dando seguimento, o Ministro Geddel Vieira Lima, solicitou então, que o Superintendente 

apresentasse os apontamentos sobre a Transnordestina. Este colocou que seria uma 

apresentação rápida, pois a Ministra Dilma Rousseff poderia fazer uma melhor abordagem 

sobre o assunto. Logo na abertura de sua apresentação, o Superintendente da SUDENE, 

Paulo Fontana, anunciou a assinatura do contrato com a Transnordestina Logística, 
indicando 50% dos contratos, totalizando 97% do total do financiamento da ferrovia. Os 
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3% seriam contratos com o BNB e que iriam ser assinados na semana seguinte, o que 

somava em 100%. Apresentou os trechos que serão construídos e suas interligações com 

outras ferrovias, complementando seus detalhes técnicos. Especificou os aportes de cada 

Instituição e de recursos próprios, destacando que o Fundo do Desenvolvimento do 

Nordeste, gerido pela SUDENE, fará a liberação de R$ 2,6 bilhões. Colocou o total de 

2.278 km de extensão para a Transnordestina, produzindo 550 mil empregos diretos e 

indiretos. Finalizou apresentando um filme promocional sobre a Transnordestina, 

mostrando soluções logísticas integradas às regiões Nordeste e Centro-Oeste, com foco no 

agronegócio e na indústria mineral. Em seguida, o Ministro da Integração Nacional 

convidou o Ministro de Desenvolvimento, Indústria e de Comércio Exterior para fazer uma 

apresentação sobre as ZPEs – Zona de Processamento de Exportação. O Ministro Miguel 

Jorge Filho, teceu suas saudações às autoridades presentes, solicitou que antes da 

apresentação gostaria de dar a informação que se tratava de um projeto antigo, e que há 11 

anos esperavam aprovação da Zona de Processamento de Exportação, pelo Governo, e que 

nesta data 06 de abril de 2009, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao assinar este 

Decreto, fará com que se torne uma realidade e o Conselho Nacional da Zona de 

Processamento de Exportação, que ficará criado, é constituído pelos Ministros de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de Presidente; da Fazenda; 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Integração Nacional; do Meio Ambiente e da 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República e passará a ter plenas condições legais e 

operacionais para cumprir as suas funções, entre elas, destacou analisar as propostas de 

criação das ZPEs, submetê-las ao Presidente da República, aprovar os projetos industriais, 

autorizar as instalações das empresas e traçar as orientações superiores da ZPEs. Destacou 

que são uma forma importante de gerar empregos, pois, de acordo com a OIT, até 2006, 

haviam cerca de 3000 ZPEs, instaladas em 130 países gerando uma média de 66 milhões de 

empregos. Após este relato, iniciou sua apresentação, conceituando-a como “Área 

industrial delimitada e destinada à instalação de empresas voltadas para a produção de bens 

a serem exportados” e frisou que 80% dos bens produzidos na ZPE terão que ser 

exportados. Traduziu suas finalidades, entre as quais estão a redução dos desequilíbrios 

regionais, promoção da difusão tecnológica, promoção do desenvolvimento econômico e 

social do país e a atração de investimentos estrangeiros, acrescentando a geração de 

emprego e renda. Detalhou os benefícios que serão concedidos às ZPEs e que são 

assegurados pelo prazo de até 20 anos. Destacou os principais requisitos para sua criação, 

entre eles que: serão criadas em regiões menos desenvolvidas, é necessária a demonstração 

da potencialidade de recursos da região para a produção a ser exportada (antes de iniciar o 

funcionamento) a ZPE deverá ser alfandegada pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 

e a Administradora da ZPE proverá as instalações e os equipamentos necessários ao 

controle, à vigilância e à administração aduaneira do local. Finalizando com as regiões 

onde estão localizadas e que estão solicitando para serem relocalizadas. Dando seguimento 

à pauta da reunião do CONDEL, o Ministro da Integração solicitou que o Superintendente 

iniciasse suas ponderações, tendo o mesmo explicado que o 1º ponto seria a Ratificação da 
Resolução nº 020/2009 que aprovou “ad referendum” do Conselho Deliberativo, a 
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Proposição nº 019/2009, que trata da manutenção dos mesmos limites de financiamento 

concedidos em 2008 para empresas de Grande Porte do Programa Nordeste Exportação 

(Nexport), integrante do Programa de Aplicação do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste-FNE, também para o exercício de 2009. Colocada em votação, 

pelo Ministro, a ratificação do ad referendum. Foi aprovada. Dando prosseguimento, o 

próximo item se deteve à votação da Proposição nº 020/2009, de 18 de março de 2009, que 

trata de relatório anual sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos em 2008 

pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste-FNE, acompanhado das 

demonstrações contábeis, devidamente auditadas, e pedido de autorização para 

encaminhamento à Comissão Mista permanente de que trata o § 1º do art. 166 da 

Constituição Federal, para fins de fiscalização e controle (§ 5º, art. 20 da Lei nº 7.827, de 

27/09/89, com as alterações do art. 18 da Lei Complementar nº 125, de 03/01/07). 

Submetida à aprovação pelo Ministro da Integração. Aprovado. Neste momento, o Mestre 

de Cerimônia anunciou a homologação, pelo Presidente da República, dos integrantes 

(Titulares e Suplentes) dos Comitês previstos na Lei de Criação da SUDENE, e 

consequentemente, do CONDEL: O Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais 

e o Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e Entidades Federais. Para assinatura deste 

documento foram convidados o Superintendente da SUDENE, Paulo Fontana e o Ministro 

da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima. Após as assinaturas, o Ministro Geddel Vieira 

Lima abriu a palavra aos Conselheiros e Convidados sentados à mesa, enaltecendo o 

momento, pois, trata-se do ano comemorativo dos 50 anos da SUDENE e destacou a 

bravura do Governo Lula de trazer de volta o debate das desigualdades regionais. O 

Ministro ainda apontou o ato equivocado do Governo anterior que foi a extinção da 

SUDENE, recriada assim, por determinação do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 

ganhando a dimensão que ela tem que ter dentro do planejamento estratégico do 

desenvolvimento do Nordeste, do Norte de Minas e do Norte do Espírito Santo, de um 

Fórum qualificado com a presença de governadores, sabedores das dificuldades enfrentadas 

em busca de um país mais igual, lembrando, inclusive, da implantação da Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional, criada por Decreto, em fevereiro de 2007, pelo Presidente 

da República. Em seguida abriu a palavra aos Conselheiros. O primeiro inscrito 

Governador do Piauí, saudou a todos e consultou o Ministro do MDIC sobre as ZPEs, da 

necessidade de se trabalhar com o Congresso Nacional para se trabalhar numa prorrogação 

para a regulamentação de um conjunto de medidas por pelo menos mais 12 meses, para que 

não haja prejuízo para aquelas empresas que já foram estabelecidas ou que estão em 

andamento. O Ministro Miguel Jorge, prontamente respondeu que já era preocupação de 

sua equipe e que já foi pedida sua prorrogação, haja vista o prazo ter sido muito curto para 

que possa dar continuidade desse trabalho. O Governador do Piauí destacou que Pavo Sul 

ficava em Elizeu Martins, onde se constitui um importante entreposto da ferrovia 

Transnordestina, para que todos pudessem compreender a ZPE neste município. Saudou a 

direção da SUDENE, na pessoa do Senhor Paulo Fontana, destacando a importância, além 

da Transnordestina e das ZPEs, da Malha Aeroviária do Nordeste que atualmente atrofia o 
Desenvolvimento Regional e destacou que em recente reunião em Maceió, pensou-se na 
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modificação da legislação vigente para poder dar sustentação às modificações necessárias 

na malha aérea do Nordeste e crê que o Ministro Nelson Jobin e a SUDENE poderão entrar 

juntos, contribuindo com os estudos apresentados e finaliza dizendo da alegria de estar 

comemorando os 50 anos da SUDENE, e que esta tenha sido recriada pelo Presidente da 

República e enalteceu a homenagem feita ao Vice-Presidente José Alencar. Em seguida o 

Governador de Pernambuco, teceu seus cumprimentos aos presentes e falou do nascimento 

da SUDENE no momento em que o Exmo. Sr. Lula da Silva foi levado, pela 1ª vez, a 

Presidente da República. E agora estava feliz de estar participando do cinquentenário da 

SUDENE, em um momento em que o País se mostra de forma diferente, consciente do 

desafio, mas, muito mais equilibrado. Saudou a decisão do Presidente de voltar com a 

discussão sobre as ZPE’s, que é uma decisão importante para o desenvolvimento nacional. 

Aproveitou para destacar ainda sua luta, por mais de 5 anos, para a construção da ferrovia 

Transnordestina e frisou o trecho de Salgueiro à Petrolina para integrar a bacia do São 

Francisco que o Governo Federal também está dando seguimento para unir o Nordeste à 

Minas Gerais e ao Brasil. Continuou com palavras de elogio não somente à SUDENE pelo 

trabalho da malha aeroviária, mas ao trabalho feito pelo Ministério da Defesa, em Maceió, 

mostrando a exclusão efetiva do Nordeste da ligação de muitos dos 160 aeroportos que tem 

o país, somente 23, são servidos por vôos regulares, advindos do monopólio de duas 

grandes empresas, com práticas de derrubar linhas que são colocadas por empresas 

regionais, dentro da lei reguladora existente, e retrucou que esta lei precisava então ser 

alterada. E finalizou lembrando o momento da crise e que quer fazer parte das políticas de 

investimentos públicos, falou da dificuldade de financiamento das agências multilaterais, 

sendo necessário uma mudança, no que concerne à lei de responsabilidade fiscal, com 
mecanismos novos, para o Brasil poder entrar em 2010 bem melhor do que o ano de 2009. 

Complementou com elogios à homenagem ao Vice-Presidente José Alencar. Em seguida a 

palavra é repassada ao Governador Marcelo Deda que, após os cumprimentos, dirigiu-se ao 

Presidente da República para, em primeiro lugar, dizer da alegria de poder estar 

participando de um evento de tão grande simbolismo, quanto este da SUDENE, e em 

Montes Claros. Frisou que os Colegas que o antecederam, na palavra, já tinham registrado a 

grande importância estratégica que a SUDENE teve e tem, como política, a integração 

nacional, inclusive, ressaltou que esta integração era sempre buscada, porém, nem sempre 

conseguida, e a importância do gesto político do Governo Lula de corrigir o equívoco que 

permitiu extinguir esta Autarquia, reconstruindo-a para servir, outra vez, ao Brasil e ao 

Nordeste, nesta ordem, pois, enfrentando as desigualdades regionais e tratar o Nordeste 

como parcela da solução e não como um problema. Que, ao assinar o Decreto das ZPEs, o 

Presidente escolheu uma decisão de extrema importância para o país e para a Região 

Nordeste. Prestou suas homenagens ao Vice-Presidente José Alencar e ao ex Presidente 

Tancredo Neves devido ao seu esforço na construção do processo democrático do Brasil. 

Complementou, que o Presidente poderia também oferecer uma grande contribuição 

reabrindo, com tranquilidade, o debate sobre os vetos do projeto que recriou a SUDENE, 

compromisso assumido pelo Ministro Guido Mantega, na reunião do Fórum dos 
Governadores em Recife, carente ainda de ser encaminhado. Destacou que não significava 
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que os governadores queriam impor um modelo diferenciado daquele que se entendeu ser 

adequado no momento de sua criação, mas, ponderou, ser impossível entrar no 

cinquentenário da SUDENE, deixando os vetos no Congresso como símbolo de uma obra 

inacabada, colocou que precisavam ser corrigidos, pois, esta SUDENE não poderia ser 

apenas a ressurreição de uma marca, mas sim, a reconstrução de uma política, com 

prioridade e suporte financeiro para poder cumprir as difíceis tarefas que traz em sua 

missão. Sobre a malha aeroviária, quis destacar que foi colocada uma proposta concreta e 

que caberia, aos colegas governadores, marcar uma reunião específica para se discutir as 

propostas feitas pelas empresas operadoras que estão dispostas a apresentar novas linhas 

que irão integrar o Nordeste, precisando enfrentar os temas e as demandas, em 

contrapartida, para que não fique apenas em estudo. Quanto a Transnordestina sugeriu à 

Ministra Dilma Rousseff que chame, para conversação, a Vale do Rio Doce, principal 

acionista da FCA, pois, não existem investimentos de Propriá descendo ao Sul, o que não 

resultará na perspectiva de integração que a Transnordestina se propõe, ou seja, que é 

preciso ter uma política que imponha, a operadora, a realizar uma requalificação da 

ferrovia, com investimentos e modernização. Desta forma, destacou, a Transnordestina 

cobrirá o Nordeste Setentrional e, a Centroatlântica, será capaz de se integrar à 

Transnordestina. Finalizou, tecendo as homenagens aos Presidentes Juscelino Kubistcheck, 

Tancredo Neves e ao Vice-Presidente José Alencar que, além dos adjetivos ao político, 

enalteceu suas funções como empreendedor. Em seguida, a Governadora Wilma Faria, do 

Rio Grande do Norte, após cumprimentar nominalmente cada um dos presentes, 

agradecendo ao Governador Aécio pela hospitalidade, parabenizou os 50 anos da 

SUDENE, comemoração esta, que estava acontecendo, graças ao atual Governo Federal, 

agradeceu a presença do Presidente da República nesta reunião, como também em outras 

ocasiões, vindo buscar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do Nordeste e 

quis deixar claro que, a Reunião do CONDEL, sempre foi muito responsável, nas suas 

deliberações, porém, nesta, pelas presenças tão importantes, tudo que fosse discutido e 

acordado teria que ser realizado, aumentando a responsabilidade de todos os seus membros. 

As ZPE’s, a reunião sobre a Azul e a TRIP, para assim serem criados mais vôos de forma 

econômica, e consolidarem uma das atividades mais importante do NE, que é o turismo 

regional e, portanto, intensificar o turismo nacional e finalmente, solicitou que a 

Transnordestina passasse também pelo RGN, aproveitou a presença de todos para informar 

que o próximo Fórum dos Governadores seria no dia 24 de abril. Concluiu, parabenizando 

o Vice Presidente José de Alencar. O próximo Governador inscrito, Governador Jaques 

Wagner que teceu a todos suas saudações e pediu vida longa ao Vice-presidente José 

Alencar. Falou ao Presidente, principalmente, do orgulho por poder participar desta 

reunião, pois não poderia ter uma melhor homenagem ao Presidente Juscelino, do que o 

País estar sob a condução do Exmo. Sr. Presidente Lula. Destacou a participação e a 

segurança do Presidente na reunião com os G20, reconhecido pelos outros Presidentes, 

como o homem da negociação, conciliação e do equilíbrio, inspirando nós Governadores, 

com sua determinação e otimismo típicos dos nordestinos. Continuou, colocando que neste 
Governo foi recuperada a indústria naval, que estava em andamento a recuperação da malha 
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ferroviária com a Transnordestina, abandonada há tantos anos, enfatizou, em concordância 

com o Governador Marcelo Déda, a questão da FCA que tem duas pernas muito 

importantes na Bahia, parabenizou o Sr. Paulo Fontana, sobre o estudo da malha aeroviária 

do Nordeste e que poderia contar com suas bancadas na Câmara e no Senado para a revisão 

da regulamentação, hoje fazendo com que as empresas só cumpram o trajeto Norte e Sul 

pela Horizontal, bloqueando a interiorização do Desenvolvimento Regional. Finalizou, 

agradecendo o exemplo de determinação do Vice-Presidente José Alencar. Em seguida, o 

Governador Teotônio Vilela falou da satisfação que tinha com a presença do Presidente em 

mais uma reunião da SUDENE e saudou todos os presentes. Iniciou por uma questão 

levantada pelo Governador Eduardo Campos, em relação ao FPE que é a metade da receita 

do Estado e que sofre com sua quebra. Destacou o Presidente como parceiro da 

reconstrução de Alagoas e, sendo assim, conhece o andamento e da melhora em algumas 

áreas em Alagoas, mas que ainda precisa de cuidados especiais, e lembrou a questão das 

contrapartidas para merecerem os recursos do PAC, depois de tanto esforço para chegarem 

até o momento. Disse ser sabedor da sensibilidade do Presidente da República, com relação 

aos Estados menos favorecidos e destacou a situação de seus municípios. Sobre a 

Transnordestina, parabenizou o esforço, pois mesmo seu Estado ficando fora, devido a ela, 

estava sendo recuperado um trecho que estava abandonado há 40 anos e Alagoas passará a 

se interligar com o Porto de Pernambuco e também com o de Sergipe, da Bahia e com o Sul 

do País, com previsão de ser inaugurada dentro de 6 meses. Informou que a Adutora 

Lenildo Ribeiro também será inaugurada, resolvendo em definitivo o problema de água em 

Palmeira dos Índios e seu entorno, aguardando a presença do Presidente. Referindo-se à 

Ministra Dilma, informou que a BR 101, trecho de Alagoas, ainda não foi licitada, o 

mesmo caso em Sergipe, e falou da importância desta BR, que está sendo realizada em todo 

o Nordeste, porém, Alagoas e Sergipe estão faltantes neste processo. Sobre a malha aérea 

destacando a exposição do Ministro Nelson Jobin num encontro em Alagoas, ficando claro 

que, dirigindo-se ao Superintendente da SUDENE, a proposta da Azul é muito importante, 

porém a regulação e a legislação precisam ser mudadas. Solicitou que saíssem da reunião já 

com algum encaminhamento, e que existe uma proposição para ser encaminhada ao 

Presidente Lula. Passando, neste momento, a proposição para o Superintendente da 

SUDENE. Destacou o ato sobre as ZPE’s, criação de pólos para o Desenvolvimento do 

Nordeste e homenageou o Vice-Presidente José Alencar, lembrando a forma altiva e 

paciente sobre a questão da integração de Bacias. Finalmente foi passada a palavra ao 

Governador José Targino Maranhão, que iniciou seus comentários saudando a todos e 

enaltecendo os 50 anos de fundação da SUDENE. Destacou a presença da Ministra Dilma 

Rousseff, dizendo que ela detinha dupla responsabilidade em matéria de planejamento neste 

governo, a do planejamento e a do gerenciamento dos planos mais importantes do Governo 

Federal. Com brevidade, dirigiu-se ao Superintendente da SUDENE e questionou a 

apresentação com relação a malha aeroviária do Nordeste, destacando, que os Estados 

Nordestinos não poderiam ficar à mercê da vontade das companhias aéreas, as que já detém 

as concessões e as que queiram se candidatar às novas concessões, pois, na doutrina 
administrativa brasileira, trata-se de serviço público e, como tal, não poderia ficar ao 
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arbítrio dessas companhias, e frisou que o Estado da Paraíba, nessa proposta, continua 

sendo excluída. Sobre a Transnordestina, reportando-se à Ministra Dilma, colocou que a 

Paraíba foi tangenciada pela ferrovia. Não se conformando de ficar fora deste processo, 

lembrou suas jazidas de minérios que ficarão prejudicadas, e com persistência, solicitou ao 

Presidente Lula que a Paraíba não seja esquecida, que o projeto seja modificado, 

destacando que as decisões da Ministra Dilma Rousseff são quase sempre criteriosas. Falou 

da dificuldade do Porto de Cabedelo que tem apenas 10 metros de calado, sendo 

necessários pelo menos 15 metros. Homenageou o Presidente José Alencar, lembrando sua 

cidadania paraibana. Finalmente, registrou uma homenagem ao criador e 1º 

Superintendente da SUDENE, Celso Furtado, que será sempre lembrado pelas idéias e obra 

que construiu a favor da humanidade. O Ministro Geddel Vieira retomou a palavra e quis, 

antes de encerrar a solenidade, fazer uma ponderação sobre a fala do Governador da 

Paraíba, no que diz respeito à apresentação da proposta da malha aeroviária, do grande 

esforço que foi feito pela SUDENE, entre reuniões com os Secretários de Turismo dos 

estados, técnicos da Autarquia e com as empresas, que formularam juntos esta proposta 

inicial e que no caso da Paraíba, estava sendo contemplada com linhas à Fortaleza, Natal, 

Campina Grande, Recife, Petrolina e Salvador. Destacou, com relação ao pedido feito ao 

Presidente Lula para lembrar da Paraíba, que existe um esforço, inclusive de sua parte, de 

entregar até 2010, o trecho da integração de bacias que levará água aos paraibanos. Neste 

momento, passou a palavra ao Governador Aécio Neves, para suas considerações finais, 

que agradeceu à Governadora Wilma por ter cedido a preferência da reunião do Fórum dos 

Governadores, anteriormente marcada para Natal, para que fosse possível todos juntos, não 

apenas realizar a reunião de trabalho, mas para que acontecesse a celebração dos 50 anos da 

SUDENE e a homenagem ao Vice-Presidente José Alencar. Aproveitou para informar a 

todos os presentes que o Governo de Minas Gerais, estava fazendo o lançamento do livro 

“Redução das Desigualdades Regionais do Estado de Minas Gerais”, o que chamariam de 

uma das faces do choque de gestão, tratando do roteiro das ações que estão sendo realizadas 

na região, muitas delas em parceria com o Governo Federal, com os municípios, sob a 

coordenação da Secretária Elbe Brandão, da participação da Secretária Renata do 

Planejamento, e que contribui com a seriedade do tratamento dado ao semiárido e finalizou, 

solicitando ao Presidente da República que o Governo Federal seja partidário da criação do 

Fundo de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais, e que em sequência, a 

solicitação de criação deste fundo, estaria sendo encaminhada à Assembléia Legislativa, 

uma antiga e necessária demanda da região mineira, para que venha permitir, o Estado de 

MG, ter recursos financeiros para realização do planejamento estratégico de longo prazo. E 

agradeceu, em nome de todos os mineiros presentes, o ato seguinte de assinatura da ordem 

de serviço para a duplicação da BR135. E por fim solicitou ainda ao Presidente uma 

demanda que vem da região que hoje abrange 174 municípios, em torno de 20% do total da 

região mineira, com uma população de 3 milhões de habitantes, a implantação da 

Universidade Federal do Norte de Minas. O Ministro Geddel Vieira Lima, Presidente do 

CONDEL/SUDENE, informou antes de dar como encerrada a reunião, que as propostas 
que foram trazidas pelo Fórum dos Governadores do Nordeste, como o assunto sobre 
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energia alternativas serão tratadas nas próximas reuniões. Agradeceu a presença dos 

Governadores, dos Conselheiros, dos colegas Ministros e Parlamentares, inclusive, do 

Presidente Lula, destacando que sua presença, na reunião do Conselho Deliberativo da 

SUDENE (importante fórum de discussão e de planejamento do futuro da região) fazia 

alavancar soluções que ainda afligem a todos. Agradeceu 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, 

Ministro da Integração Nacional Geddel Vieira de Lima, que presidiu, a pedido do 

Presidente da República, 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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