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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

SUDENE, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2009, NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA (PB). 
 

 

 

Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2009, às 11h, no Salão Paraíba do Hotel Tambaú,  

em João Pessoa – PB, sob a condução do Excelentíssimo Senhor Julio Cesar A. Nogueira, 

Secretário-Executivo Substituto da Integração Nacional, teve início a 6ª Reunião Ordinária 

do CONDEL/SUDENE, com as presenças das Excelentíssimas autoridades convidadas,  

Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, Ministro do Turismo; Juca Ferreira, Ministro da 

Cultura; Orlando Silva, Ministro dos Esportes; Daniel Vargas, Ministro Interino da 

Secretaria Especial de Assuntos Estratégico; Elbe Brandão, Secretária de Estado 

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales de Jequitinhonha, Mucuri e Norte de 

Minas Gerais;  representando o Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais; Gastão 

Vieira, Secretário de Planejamento do Maranhão, representando a Exma. Srª Governadora 

do Estado do Maranhão e Sérgio Moreira, Secretário de Planejamento de Alagoas, 

representando o Exmo. Sr. Governador do Estado de Alagoas, além dos membros 

Conselheiros: Exmo. Senhor Nelson Machado, Secretário–Executivo do Ministério da 

Fazenda (suplente), Exmo. Sr. Secretário-Executivo Adjunto do Ministério de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Francisco Gaetani (suplente substituto), Exmo. Senhor 

José Targino Maranhão, Governador do Estado da Paraíba (titular), Exmo. Senhor Cid 

Gomes, Governador do Estado do Ceará (titular); Senhor Paulo Sérgio de Noronha 

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

Exmo.Senhor Jaques Wagner, Governador do Estado da Bahia (titular); Exmo. Senhor 

Eduardo Campos, Governador do Estado de Pernambuco (titular); Exmo. Senhor Belivaldo 

Chagas Filho, Vice-Governador do Estado de Sergipe (suplente); Exma. Senhora Wilma 

Maria de Faria, Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (titular); Senhor Roberto 

Smith, Presidente do Banco do Nordeste (titular); Exmo. Sr. Prefeito Luciano Mascarenhas,  

representante da Associação Brasileira de Municípios (titular); Exmo. Sr. Prefeito João 

Henrique Carneiro, representante da Frente Nacional dos Prefeitos (titular); Senhor 

Francisco de Assis Benevides, representante da Confederação Nacional da Indústria – CNI 

(titular), Senhor Carlos Eduardo de Souza, Representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria – CNTI (titular); Senhor Levi Fernandes Pinto, Representante 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC (titular). Inicialmente 

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

da Paraíba, do Ministério da Integração Nacional e da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), transmitiu a palavra ao Governador do Estado 

da Paraíba, Estado anfitrião, que, declarou-se honrado pela presença dos governadores do 

NE, e da representante do Governo de Minas ao evento. Destacou que a Paraíba é muito 

grata, pois, seguindo um calendário fixado, pelo próprio Fórum dos Governadores, 
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participam deste evento no estado da Paraíba. Ressaltou que tinha recebido uma 

convocação da SUDENE para que fosse realizada a reunião periódica do CONDEL, neste 

Fórum, aproveitando a importância das reuniões e por serem, os Senhores governadores, 

parte, membros natos, do Conselho daquele Órgão. Neste momento, pediu a todos que se 

postassem de pé para assistir a execução do Hino Nacional. Após a execução do Hino, o 

Excelentíssimo Senhor José Targino Maranhão, declarou aberta a 6ª reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo da SUDENE e passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Julio 

Cesar A. Nogueira, Secretário-Executivo Substituto do Ministério da  Integração Nacional, 

para conduzir a reunião da Sudene. O Exmo. Sr. Secretário teceu suas palavras de boas 

vindas, informando que, como Secretario-Executivo do Ministério da Integração, incumbiu-

se de conduzir os trabalhos deste CONDEL, em substituição ao Senhor Ministro Geddel 

Viera Lima, que por razões já de agenda previamente marcada, não pôde comparecer 

Destacou que no exato momento o Ministro encontrava-se nas obras do São Francisco, e 

que no dia anterior esteve no Estado do Piauí e, de lá, foi diretamente para as obras, não 

podendo estar presente. Agradeceu também a presença dos Senhores Governadores, 

inicialmente, pelo anfitrião, o Governador José Maranhão e os demais representantes 

Secretários de Estado. Cumprimentou os Excelentíssimos Senhores Ministros da Cultura, 

do Esporte, do Turismo e os demais técnicos presentes. Afirmou ser a pauta da reunião, 

uma pauta curta e que poderia conduzi-la de forma breve, já dando espaço para que logo 

após, o Fórum dos Governadores prossiga com seus trabalhos. Em seguida passou a palavra 

para o Superintendente da SUDENE Paulo Fontana, este agradeceu ao Governador José 

Targino Maranhão, pela acolhida da Sudene e de todos seus estados. Saudou os 

Governadores nominalmente, os Ministros, os Secretários-Executivos e os demais 

presentes. Voltando com a palavra, o Secretário- Executivo solicitou a supressão da leitura 

da Ata da Reunião anterior, pois os Conselheiros teriam recebido sua minuta anteriormente, 

pedindo sua aprovação. O Governador do Ceará interveio, neste momento, que não teria 

recebido a ata , o que foi explicado que teria sido mandada dez (10) dias atrás por e-mail. 

Porém, como alguns também disseram que não haviam recebido, O Presidente do 

CONDEL sugeriu ao Secretário-Executivo a leitura da Ata da reunião anterior. O Senhor 

Paulo Fontana iniciou a leitura da ata até que aos 26 minutos de leitura, o solicitante, 

Governador Cid Gomes, se pronunciou, afirmando que dava-se por satisfeito, que a 

secretária da Governadora Wilma, tinha uma cópia e, se fosse de concordância de todos, a 

reunião poderia ser prosseguida. O Senhor Paulo Fontana esclareceu, novamente, que a ata 

havia sido enviada previamente via e-mail para todos os Conselheiros, porém, que na 

próxima reunião, iria colocar na pasta dos Conselheiros distribuídas na mesa de reunião. O 

Presidente do CONDEL, em concordância com o Governador da Paraíba, colocou em 

aprovação, sendo aprovada. Em seguida o Senhor Julio Cesar voltou à pauta com a 

discussão e pedido de aprovação da Proposição 021/2009 de 30 de Junho de 2009 que trata 

das diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE), para o exercício de 2010. Neste momento o Sr. Presidente indagou se 

todos os Conselheiros teriam o documento, e constatou que nem todos o possuíam. 
Afirmou dessa forma, que fosse registrado em Ata, que todo o material deverá ser 
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disponibilizado, pela Secretaria do CONDEL na mesa no momento da Reunião, mesmo que 

já tenha sido disponibilizado previamente. Neste momento, o Governador do Maranhão 

sugeriu que o Superintendente mandasse fazer cópias desta Proposição para ser distribuída 

aos Conselheiros. De volta com a palavra, o Presidente do CONDEL resolveu passar ao 

segundo ponto da pauta, ou seja, para homologação da resolução n
o
 019/2009, que aprovou 

ad referendum do Conselho Deliberativo a Proposição 018/2009 que trata da renegociação 

de dívidas operacionais de investimento e custeio contratadas com fruticultores com 

recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) na área de atuação da SUDENE. 

Colocado em aprovação, o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda pediu vistas. O 

Presidente do CONDEL então explicou que, desta forma, o item não poderia entrar em 

votação, ficando para a próxima reunião e que o Ministério da Fazenda deveria trazer os 

termos para a deliberação final. Destacou ainda que, esse pedido de vista em nada muda a 

situação que já ocorreu e que já houve refinanciamento e que continuará vigente e o 

Ministério da Fazenda ao trazer a documentação com vistas, os Conselheiros poderão votar 

sem nenhuma solução de continuidade operacional do que já vem sendo feito nessa matéria. 

O Presidente consultou ainda aos Membros do Conselho se teriam outro assunto extrapauta 

ou de ordem geral que gostariam de fazer. Desta forma, o Presidente do Banco do Nordeste 

sugeriu que ele poderia fazer um breve relato sobre o teor da Proposição das diretrizes para 

a aplicação do FNE, referente ao ponto anterior da pauta. O Presidente do CONDEL 

concordou. Sendo assim, o Senhor Roberto Smith ressaltou que, basicamente, todo o ano 

que antecede as aplicações dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, nos termos 

da lei 7.827 e também, dentro dos objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Regional, e dos dispositivos do Ministério da Integração, da SUDIR, com a colaboração do 

Banco do Nordeste são traçadas as diretrizes e orientações gerais que norteiam as 

aplicações do Fundo Nacional do ano seguinte, isto é, em 2010. Então, neste sentido, são 

feitas as orientações gerais que basicamente estão voltadas para que as aplicações dos 

recursos do Fundo Constitucional atendam as vocações econômicas locais e regionais do 

Nordeste, que haja um tratamento diferenciado em relação aos pequenos e médios 

produtores e também naqueles espaços declarados prioritários pelo Plano Nacional de 

Desenvolvimento Regional, e essa programação que é desenvolvida a partir dessas 

diretrizes, é realizada com a consulta de todos os estados, com todas as classes produtivas e 

trabalhadoras no sentido de que haja um detalhamento em todos os onze estados que 

compõem a área de atuação do Fundo Constitucional. Continuou, relatando que, 

resumidamente, entre as diretrizes que estão especificadas no documento, a primeira seria 

então voltada para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social dos recursos 

aplicados, que haja uma valorização da identidade e diversidade da cultura regional, que 

haja uma diversificação e modernização da base econômica regional; que a base produtiva 

esteja calçada em setores de atividades portadores de futuro, que estejam voltados para a 

questão de informação e conhecimento na região, a difusão de inovação, a observância de 

um zoneamento ecológico e econômico, o ZEE, que ainda a Região precisa ter essa 

dotação; a capacidade em contribuir para incremento das exportações regionais, em apoio 
ao APL, são os arranjos produtivos locais e as cadeias produtivas que vêm se estruturando 
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na região; que haja um apoio aos projetos voltados para micros e pequenas empresas; que 

haja um estímulo e melhoria de capacitação de mão de obra regional e também uma ênfase 

na recuperação e revitalização da bacia do Rio São Francisco. Explicou que essas são as 

diretrizes que estão apontadas e que vão orientar a estruturação das aplicações que vão ser 

enfatizadas para o ano de 2010. Continuou, fazendo referência às prioridades setoriais que 

foram abrangidas no documento, que seriam a Modernização do Parque Industrial, 

existente, sobretudo através de inovação tecnológica; opções estratégicas da política de 

desenvolvimento produtivo (PDP), projetos voltados para Ovinocaprinocultura, 

notadamente a certificação de marcas e abertura de canais de comercialização; apoio à 

agricultura irrigada especial à fruticultura; projetos relacionados ao desenvolvimento 

endógeno, tal como a floricultura, piscicultura, carcinicultura e a cultura interna em geral; 

projetos de produção de grãos nas áreas de cerrado; projetos para produção de alimentos 

básicos para o consumo da população; projetos desenvolvidos em espelhos d’água 

públicos; geração de energia com ênfase em biocombustível e energia eólica; também 

ênfase nos setores da indústria química, petroquímica e minerais não metálicos; projetos de 

infraestrutura em geral e também apoio ao PRODETUR; projetos que se beneficiem e 

potencializem os efeitos das inversões do PAC; projetos turísticos em geral, inclusive com 

qualificação da mão de obra e governança participativa, evitando apoio a enclaves 

econômicos; projetos que possam garantir o incremento do fluxo turístico; incentivo ao 

turismo ecológico e não restrito apenas à faixas litorâneas regionais; apoio a projetos da 

indústria de calçados; apoio a projetos de extração mineral e serviços de manutenção para 

indústria metal-mecânica. Finalizou, esclarecendo que são definidos padrões dentro de uma 

certa tipologia do micro, médio e grande empreendimento, enquanto do percentual de 

financiamentos que poderá ser atendido e prazos do financiamento e, sobretudo se 

estabelece uma data de 30 de setembro para o detalhamento das aplicações, seja 

desenvolvido e exposto em termos de cada Estado, o que retomaria a este Conselho para 

aprovação. Solicitou, que conhecido o conteúdo do documento, se poderiam encaminhar 

para a votação. Retomando a palavra, o Superintendente Paulo Fontana complementou que 

até 15 de agosto, nos termos da Portaria Ministerial 233 publicada no dia 3 de Julho de 

2009, o Conselho Deliberativo da SUDENE tem que aprovar as prioridades do FNE, que 

dará embasamento às suas diretrizes e orientação e que serão publicadas pelo Ministro 

Geddel Vieira Lima. Desta forma, como não haverá outra reunião de Conselho 

Deliberativo, até o dia 15, teriam que de fato levar, nesta reunião, à discussão, embora se 

deve saber que, de fato, as prioridades que foram colocadas pelo Senhor Roberto Smith são 

as prioridades que foram discutidas em reunião e, ainda acrescentou, que no dia 7 de julho 

na reunião do Comitê Técnico, com todos os representantes deste Conselho, as sugestões 

tinham sido acrescentadas ao que já havia sido colocado como prioridade, ou sejam, o 

projeto voltado para a produção de alimentos básicos para o consumo de população que não 

estava bem discriminado, o projeto considerado pela entrada de um documento de base para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional das indústrias química, petroquímica, 

minerais não-metálicos e o projeto de produção de grãos. Além do projeto da extração 
mineral e apoio a projetos de serviços de manutenção para a metal-mecânica. Destacou 
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ainda que a partir deste momento o Banco do Nordeste vai captar toda a demanda dos 

estados e, demanda essa, que será encaminhada para a SUDENE, até o dia 30 de Setembro, 

com o plano de ação de cada estado, por demanda e de 30 de Setembro até 15 de Dezembro 

a SUDENE junto ao Ministério da Integração analisarão todos planos e darão uma 

conformação final e encaminharão ao Conselho Deliberativo para a aprovação. Assim, a 

discussão desta reunião é a primeira fase do plano de aplicação do FNE para 2010 

simplesmente resultando na aprovação das prioridades que foram muito bem colocadas 

pelo Presidente do BNB, Senhor Roberto Smith. Finalizou, pedindo desculpas aos 

Conselheiros, visto que, em todas as reuniões o material fora colocado na mesa, além de 

serem encaminhados anteriormente, tratando-se de uma falha de sua Assessoria. Muito 

Obrigado. Com a palavra, o Presidente do CONDEL indagou se os Conselheiros gostariam 

de dar início a discussão. O Governador da Paraíba solicitou a palavra, para que fosse 

registrado em Ata, sua cobrança à SUDENE de um compromisso firmado com o Diretor de 

Planejamento da Autarquia, de enviar uma equipe de técnicos para discutir as propostas de 

seu Estado e que, até o momento, esta reunião não aconteceu, pedindo para que fosse 

agilizada, antes do assunto ser levado para Deliberação e a Paraíba ficar sem a 

oportunidade de se apresentar. Neste momento, o Governador de Pernambuco, Eduardo 

Campos, primeiramente saudou o Governador do Maranhão pela educada receptividade e 

fez uma proposta aos Conselheiros da SUDENE, que efetivamente pudessem fazer a 

aprovação das diretrizes que foram discutidas no dia anterior pela equipe técnica, tendo em 

mente que se terão a oportunidade de em uma outra reunião, do CONDEL, fazerem o 

debate do plano. Destacou que as contribuições poderão ser feitas até Setembro, e que todas 

as equipes do governo do estado, e os Conselheiros, poderão contribuir nesse debate, para 

que, quando forem ao debate, já se tenha o plano, e fazer uma reunião, se possível, já 

separada da reunião do Fórum dos Governadores, pois, será uma reunião que vai exigir 

muito tempo e não vai dar para dividir o dia entre duas atividades. Finalizou, colocando que 

muitas vezes as pautas são muito sérias e extensas, e que assim procedendo seria melhor, e 

que por ele já se poderia dar início ao outro momento deste encontro que é a reunião do 

Fórum dos Governadores. O que concordou o Governador da Paraíba, ressaltando que fora 

conversado com a SUDENE sobre a dificuldade do tempo. Retomando a palavra o 

Presidente do CONDEL colocou que da parte do MI e da SUDENE estaria perfeito desta 

forma em separado. E ressaltou que aprovariam neste momento as diretrizes gerais e as 

equipes técnicas que já trabalharam sobre o assunto voltariam a se reunir com os 

Conselheiros para a aprovação do Plano. Assim, colocou em votação, o que foi Aprovada. 

Continuou informando a todos que a pauta do CONDEL estava encerrada, se algum 

Conselheiro gostaria de fazer alguma colocação extrapauta, se negativo, passaria a palavra 

ao Governador José Maranhão para dar início ao Fórum. O Secretário de Planejamento de 

Alagoas interveio solicitando ainda nos itens de extrapauta, em consonância com 

discussões anteriores com os técnicos da SUDENE, com o Diretor Guilherme e com os 

Secretários de Planejamento, da Fazenda, do Gabinete Civil, que estiveram reunidos, em 

João Pessoa, que queriam encaminhar uma proposição de que as agências de fomento 
estaduais do Nordeste pudessem ter assento nas reuniões do Comitê Regional de 
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Instituições Financeiras Federais – CORIFF, na condição de convidados. Ponderou que 

esse assunto já teria um razoável consenso entre as equipes técnicas dos governos estaduais 

e a equipe técnica da SUDENE, assim, gostaria de encaminhar esta proposição em nome 

dos secretários de estado e dos governos estaduais. O Senhor Paulo Fontana informou que 

esta matéria já tinha sido discutida e que fora acatada. Diante do exposto, o Governador da 

Paraíba solicitou o início da pauta da reunião do Fórum dos Governadores.  

O Presidente do CONDEL agradeceu a presença dos Governadores, dos Conselheiros, dos 

Ministros convidados que fariam parte da pauta do Fórum dos Governadores 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 Substituto da Integração Nacional Julio Cesar A. 

Nogueira que presidiu o Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas no 

CONDEL, as apresentações e colocações durante a reunião do Fórum dos Governadores, 

estão consignadas em gravação, disponível aos Conselheiros e, o Registro de Presença dos 

Conselheiros e autoridades convidadas, devidamente assinado, constitui parte integrante 

desta Ata.  
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