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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 

SUDENE, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2009, NO MUNICÍPIO DE 

RECIFE (PE). 
 
 
 

Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2009, às 15h, no Auditório do Conselho 

Deliberativo na Sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 

em Recife – PE, sob a condução do Excelentíssimo Senhor João Santana, Secretário-

Executivo do Ministério da Integração Nacional, teve início a 8ª Reunião Ordinária do 
CONDEL/SUDENE, com as presenças das Excelentíssimas autoridades convidadas, Exma. 

Senhora Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 

Vales de Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas Gerais; representando o Exmo. Senhor 

Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo Senhor Sérgio Moreira, Secretário de 

Planejamento do Estado de Alagoas, representando o Exmo. Senhor Governador do Estado 

de Alagoas; Exmo Senhor Osman Cartaxo, Secretário Planejamento e Gestão do Estado da 

Paraíba, representando o Exmo. Senhor Governador do Estado de Paraíba; Exma. Senhora 

Ana Cristina Dias, Secretária Adjunto de Planejamento do Estado de Sergipe, 

representando o Exmo. Governador em Exercício do Estado de Sergipe; Exmo. Senhor 

Sílvio Carlos do Amaral e Silva, Assessor Especial do Ministério do Planejamento, 

representando o Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

além dos membros Conselheiros: Exmo. Senhor Francisco Franco, Secretário–Executivo 

Substituto do Ministério da Fazenda (suplente), Exmo. Senhor Cid Gomes, Governador do 

Estado do Ceará (titular); Exma. Senhora Governadora Wilma Maria de Faria (titular); 

Senhor Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Superintendente da SUDENE e Secretário-

Executivo do CONDEL (titular); Exmo. Senhor Edmundo Pereira, Vice-Governador do 
Estado da Bahia (suplente); Exmo. Senhor Wilson Martins, Vice-Governador do Estado do 

Piauí (suplente); Exmo. Senhor Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste (titular); 

Exma. Senhora Prefeita Eliene Leite Araújo Brasileiro, Representante da Confederação 

Nacional de Municípios – CNM (titular); Exmo. Senhor Prefeito Luciano Araújo 

Mascarenhas, Representante da Associação Brasileira de Municípios – ABM (titular) 

Senhor Francisco de Assis Benevides Gadelha, representante da Confederação Nacional da 

Indústria – CNI (titular), Senhor Marcelo Fernandes de Queiroz, Representante da 

Confederação Nacional do Comércio – CNC (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 Cerimônia, agradecendo a 

presença de todos, solicitou que todos tomassem seus lugares e, em nome do da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, expressou a grande satisfação em 

poder contar com as notórias presenças. Em seguida, transmitiu a palavra ao Secretário-
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Executivo, do Ministério da Integração Nacional, Exmo. Senhor João Santana, para dar 

início aos trabalhos. O Senhor João Santana, que saudou os Governadores, seus 

representantes e a todos que estavam na platéia, quis antes informar que o Exmo. Senhor 

Ministro Geddel Vieira Lima, que deveria estar presidindo esta reunião, não pode estar 
presente devido a um problema familiar, ocorrido no dia anterior, que necessitou de seu 

pronto atendimento, desta forma, foi convocado para presidir este Conselho com grande 

satisfação. Para dar início a reunião, passou a palavra ao Secretário-Executivo do 

CONDEL/SUDENE, Senhor Paulo Fontana, que agradeceu as presenças dos Exmo. 

Governador do Ceará e da Governadora do Rio Grande do Norte, em seus nomes, saudando 

os demais Conselheiros, a diretoria da Sudene toda presente, ressaltando ainda a presença 

do ex-diretor da Sudene Rômulo Monteiro e os demais presentes na platéia. Em seguida, 

citou que na reunião anterior ocorrida em Fortaleza/CE, que tratou de vários assuntos, 

ficando poucos itens para serem resolvidos nesta reunião, destacando que seria uma reunião 

mais festiva, deu prosseguimento, solicitando ao Presidente João Santana permissão para 

ser colocado, como extrapauta, haja vista que não houvera tempo para ser realizada a 

reunião técnica previamente, para se tentar homologar a proposição nº 27 que trata do FNE 

Comércio e Serviços para o caso do sistema prisional, para o ano 2009. O Presidente do 

CONDEL aprovou a solicitação, e pediu para que o Secretário continuasse com a palavra. 

Este lembrou que fora feita, na última reunião do Conselho, pelo Presidente do BNB, 

Senhor Roberto Smith, a solicitação para que fosse incluída a implantação do Sistema 

Prisional, para o FNE Comércio e Serviços, desde que, estivesse estruturado em formato de 
PPP (Parceria Público Privada), o que foi homologado, naquela data, por todos os 

Conselheiros por unanimidade. Continuou, colocando que na mesma reunião, houve ainda 

o pedido, agora para 2010, que fosse incluído, para o caso de hospitais e alguns outros 

setores, também aprovado. Desta forma, mostrou que ficou esta lacuna para o ano de 2009. 

Em seguida, voltou a palavra para o Presidente João Santana, que explicou não ter 

comentário sobre a matéria, ponderando que está formalmente representando o Ministro por 

ser o Secretário-Executivo desta pasta e espera que, sempre que vier como suplente tenha 

tempo de ser municiado sobre os assuntos a serem discutidos e submeteu a questão aos 

demais Conselheiros. Em não havendo nenhuma manifestação, o Presidente considerou 

como aprovada a proposição nº27. O Secretário-Executivo do CONDEL, lembrou em 

tempo, ao Presidente colocar em aprovação a Ata da reunião anterior. Com a palavra, o 

Senhor João Santana, acatou o pedido tendo em vista que todos já haviam recebido a 

referida Ata anteriormente, perguntando se algum dos Conselheiros teria alguma correção a 

fazer, caso contrário, colocaria em votação. Neste momento, o Governador Cid Gomes, 

pediu a palavra para falar de seu constrangimento em relembrar aos Senhores membros 

deste Conselho, que na última reunião e que constava, inclusive, registrado na página 09 

(nove) da Ata, o compromisso de que a regulamentação do item 15B dos débitos do FNE, 
seria votada nesta 8ª Reunião e que esta matéria não estava constando na pauta. 

Acrescentou, porém, que o Senhor Roberto Smith tinha lhe passado essa informação no dia 

anterior, mas acreditava que o Conselho deveria ter um posicionamento sobre o assunto. 

Voltando com a palavra, o Presidente do Conselho solicitou ao Superintendente da Sudene 
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que fizesse seus comentários com explicações de porquê o assunto não entrou nesta pauta. 

O Secretário-Executivo do CONDEL, Paulo Fontana, disse que iria falar sobre o assunto 

logo após a aprovação da Ata, pois de fato, o Senhor Governador tinha solicitado a 

homologação desta matéria para esta reunião, porém, houvera em torno de 9 reuniões onde 
participaram o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da 

Integração, Sudene, BNB e BB, no sentido de alcançar um consenso a essa Proposição de 

regulamentação da renegociação das dívidas com o FNE. Ao final, a Sudene encaminhou 

para todas Instituições participantes, inclusive ao seu Procurador Federal, solicitando que 

até o dia 13 de novembro fosse encaminhado, à Secretaria-Executiva do CONDEL, um 

parecer sobre a formatação jurídica da Proposição para que fosse colocada em aprovação 

neste Conselho Deliberativo. Mas, destacou que foram recebidos os pareceres jurídicos do 

Banco do Nordeste, da Sudene e do Ministério da Integração, mas, houvera atraso nos 

pareceres, tanto do Ministério da Fazenda como do Planejamento, e que tinham decidido, 

em reunião, que apenas se houvesse convergência se traria a proposição para sua 

aprovação, caso contrário, precisaria de mais uma reunião técnica, e que precisamente, no 

dia 09 (nove) de dezembro, receberam o parecer da Fazenda e, até o momento, não chegou 

ao CONDEL, o parecer do Ministério do Planejamento. Foram observadas, pela Sudene, 

algumas modificações, na proposição que fora quase aprovada por unanimidade e que, 

desta forma, tratava-se de falha de caráter técnico devido ao tempo hábil, pois ainda, no 

regulamento, antes de ser levada qualquer proposição ao CONDEL, esta teria que ter sido 

analisada pela Diretoria Colegiada da Sudene, e assim, o Senhor Paulo Fontana se 
desculpou com o Governador do Ceará, e se comprometeu que, na próxima reunião, este 

item entraria em pauta. Com a palavra, o Presidente do CONDEL, questionou se o Senhor 

Governador aceitaria as explicações e este respondeu afirmativamente. Neste momento, o 

representante titular da Confederação da Indústria, Senhor Francisco Gadelha, colocou que 

a Sudene fez o desenvolvimento da Região em 50 anos de existência e que não seria 

procurando adequar ou fazendo modificações na Lei, que se deixaria de votar esta 

proposição naquele dia, não esquecendo de enaltecer o 1º Superintendente da SUDENE, 

Celso Furtado, e demais Superintendentes de outros estados, insistindo que o assunto 

deveria entrar em pauta, conforme fora acordado na reunião passada no Ceará. O 

Superintendente da Sudene, retornou com a palavra, tecendo os motivos mais 

detalhadamente e que “tentar-se o consenso é sempre bom senso e não tentar discórdia” e 

isto estaria se tentando da forma mais rápida possível para então trazer ao CONDEL, e 

ponderou que se existiam 03 (três) redações para a proposição, a Secretaria-Executiva do 

CONDEL não poderia desconsidera-las. O Governador Cid Gomes ainda quis acrescentar 

que entendia que, não havendo consenso, deveria ser o assunto colocado em votação. O 

Representante do Ministério da Fazenda, neste momento, pediu a palavra, considerando 

que foi citado, explicando que fizeram um grande esforço dentro do seu Ministério, no 
sentido de expor suas idéias com relação à matéria e que foi enviado para todos os 

participantes da mesa, pois fizeram questão de firmarem de forma transparente e, do que foi 

exposto pelo Superintendente da Sudene, de que não houvera, a tempo, comunicação entre 

a Fazenda e os demais Ministérios, ressaltou que para a Fazenda não existia problemas em 



 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
CONSELHO DELIBERATIVO  

 

 
Ata da Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 10 de dezembro de 
2009, em Recife (PE). 

5 

colocar sua opinião para que todos tivessem acesso. Voltando com a palavra, o 

representante da Confederação Nacional da Indústria, acatou que, em acordo com o 

Governador Cid Gomes, havendo consenso ou não, esta matéria seria colocada em votação 

na próxima reunião, o que confirmou, em seguida, o Superintendente Paulo Fontana. O 
Presidente do CONDEL, Senhor João Santana, retomou a discussão e colocou que, tendo, 

neste momento, conhecimento sobre o assunto, percebeu que, infelizmente o Secretário do 

CONDEL e Superintendente da Sudene, não conseguiu finalizar, na sua ótica, o problema, 

porém, não veria o porquê de não poder postergar por um mês a votação, e indagou quando 

seria a próxima reunião, respondida pelo Senhor Paulo Fontana, que seria em fevereiro ou 

março de 2010. Prosseguindo sua colocação, o Presidente do CONDEL citou que não via, 

por outro lado, a razão de o Conselho não poder ouvir as opiniões dos Ministérios da 

Fazenda e do Planejamento, e ressaltou a seriedade do assunto, pois, desta forma estariam 

colocando estes ministérios numa posição irritadiça contra o Conselho Deliberativo da 

Sudene, e continuou alertando que todos, de alguma forma, dependiam de verbas federais, 

de Programas e que lamentava a não finalização da matéria pelo Superintendente da 

Sudene, mas, que também, não vira nenhuma pusilanimidade no que acontecera nesta 

reunião. Neste momento o representante da CNI, pediu para ser retirado da Ata o termo que 

utilizou anteriormente, acatando que a votação poderia ser na próxima reunião. Voltando à 

aprovação da Ata da reunião anterior, sem manifestações, o Presidente do CONDEL,  

considerou-a aprovada, passando a palavra ao Senhor Paulo Fontana, que lembrou o 

momento festivo desta reunião e repassou a palavra ao Mestre de Cerimônia para dar 
continuidade ao evento, este agradeceu as honradas presenças e solicitou que todos se 

encaminhassem para o auditório ao lado onde aconteceria a solenidade festiva dos 50 anos 

de SUDENE. Intervindo, o Presidente do CONDEL, colocou que antes, porém, gostaria de 

saber se algum membro do Conselho teria algum assunto, além do que já fora tratado e que 

se queira registrar em Ata, ninguém se manifestando, o Presidente João Santana destacou 

que a disposição do Ministro Geddel, da Integração Nacional, assim também como sua 

própria disposição é para tentar ajudar, apoiar, todos os atos da Sudene, e enalteceu, como 

paradigma, o Superintendente Celso Furtado e vários outros da sua geração. Lembrou 

também, que os Fundos que pertenceram à Sudene e à Sudam foram afastados da Sudene e 

que estão sendo apurados para finalização, pelo Ministério da Integração Nacional e que 

esta pasta tem a intenção de afastar, da Sudene e da Sudam, quaisquer instrumento que 

possa remontar a práticas não aconselháveis e que estavam com o maior interesse de que 

esses órgãos continuem existindo, concorrendo para o Desenvolvimento do Nordeste e do 

Norte do Brasil, até pelo motivo que somente integrando 50 milhões de nordestinos na 

economia, fará com que o mercado brasileiro se fortaleça, a exemplo dos Estados Unidos, 

Japão, etc. que têm, em seu mercado interno, a grande estrutura econômica dos países. 

Colocou que a Sudene, faz parte deste contexto e que o Ministro Geddel, fará o que for 
possível, para fortalecer esta Instituição. Desta forma, o Presidente do CONDEL agradeceu 

a presença dos Governadores, dos Conselheiros, e que incorporado ao espírito do 

Superintendente e ao Governador Cid, autor da proposta anterior, e, com as palavras do 

Conselheiro Francisco Gadelha o assunto será decidido, pois ele será mais um a fazer a 
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cobrança sobre a questão. Finalizando, foi solicitado que fosse lavrada a presente Ata que, 

depois de aprovada, será assinada por Paulo Sérgio de Noronha Fontana, Secretário-

Executivo do CONDEL e pelo Secretário-Executivo da Integração Nacional João Santana 

que presidiu, nesta data, o Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas no 
CONDEL está consignada em gravação, disponível aos Conselheiros, e o Registro de 

Presença dos Conselheiros e autoridades convidadas, devidamente assinado, constitui parte 

integrante desta Ata.  

 

 

João Santana  

Presidente 
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Secretário-Executivo 
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