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ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE, REALIZADA EM CONJUNTO 

COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DA AMAZONIA E DO CENTRO-OESTE 

EM 04 DE ABRIL DE 2018, EM BRASÍLIA (DF). 

 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2018, às 15h30, horário local, no salão Oeste 

do Palácio do Planalto em Brasília (DF), com a presença do Presidente da República 

Federativa do Brasil, Excelentíssimo Senhor Michel Temer; do Governador do Distrito 

Federal e anfitrião, Excelentíssimo Senhor Rodrigo Rollemberg; sob a condução do 

Presidente do CONDEL, Excelentíssimo Senhor Helder Barbalho, Ministro de Estado 

da Integração Nacional, teve início a 1ª Reunião Conjunta dos Conselhos Deliberativos 

da Sudene, Sudam e Sudeco, perfazendo a 23ª Reunião Ordinária do 

CONDEL/SUDENE, com as presenças dos membros Conselheiros/SUDENE, 

Excelentíssimos (as) Senhores (as): Fernando Coelho Filho, Ministro de Estado de 

Minas e Energia; Marcos Jorge de Lima, Ministro de Estado Substituto da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços; Felipe Sartori Sigollo, Secretário Executivo Substituto do 

Ministério da Educação; Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco; João 

Leão, Vice-Governador do Estado da Bahia; Marcelo José Almeida das Neves, 

Superintendente da SUDENE; Romildo Rolim, Presidente do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB); Humberto Miranda Oliveira, Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA); Adauto Marques Batista, Confederação Nacional das Indústrias (CNI); 

Adimilson Nunis de Souza, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG); Laércio Coelho, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 

(CNTC); Cláudio Jesus Ferreira, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 

(CNTI). Estiveram também presentes os Conselheiros membros do CONDEL/SUDAM 

e CONDEL/SUDECO, além de Parlamentares e demais autoridades das áreas de 

atuação das três Superintendências e Brasília. A Reunião contou também com a 

presença dos Diretores e Assessores da SUDENE; Diretores e Assessores do Banco do 

Nordeste e de Assessores do Ministério da Integração Nacional. Inicialmente, o Mestre 

de Cerimônia passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Helder Barbalho, Ministro da 

Integração Nacional, que saudou nominalmente todos os Conselheiros, agradeceu ao 

Governador do Distrito Federal, pela acolhida do CONDEL em Brasília e ao Presidente 

da República pela recepção em seu Palácio. Explicou ao Presidente ser esta a primeira 

oportunidade em que se reúnem todas as três superintendências com seus respectivos 

conselheiros e que de maneira rotineira debatem e deliberam temas extremamente 

importantes para as respectivas regiões. Complementou esclarecendo que fazem parte 

dos conselhos as instituições financeiras, a saber, o Banco da Amazônia, ao Banco do 

Nordeste e o Banco do Brasil, bancos operadores financeiros dos Fundos 

Constitucionais como também dos Fundos de Desenvolvimento. Adiantou a todos que 

na reunião faria o registro da conquista, fruto do debate coletivo, que propiciou o 

aperfeiçoamento de políticas públicas para promover o desenvolvimento, avançando nas 
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oportunidades de aplicação de recursos dos fundos constitucionais como também dos 

Fundos de Desenvolvimento. Ressaltou a inauguração de nova linha de crédito na 

carteira dos Fundos Constitucionais que permitirá a oferta de R$ 3,2 bilhões para o ano 

de 2018. Esclareceu que, a partir desta reunião, será permitido ao cidadão, pessoa física 

ou pequeno empreendedor, procurar o Banco da Amazônia, ou Banco do Brasil, ou 

Banco do Nordeste para financiar, através dos FNO, FCO e FNE a instalação de placa 

solar para gerar e produzir energia barateando o custo de vida das famílias brasileiras. 

Também ainda nesta reunião será concluído o debate que contou com o apoio de todos 

aqueles que participam dos Condeis, para que o olhar do desenvolvimento seja 

permanente. Falou que pensar em desenvolvimento é pensar também em educação. Por 

esta razão, está sendo disponibilizado mais de R$1,0 bilhão para o Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES, através dos fundos constitucionais. Explicou que os 

debates anteriores sobre o assunto foram polêmicos, pois o desenvolvimento, de forma 

conservadora, é um processo para gerar emprego e renda imediata. “Porém, a lógica da 

construção coletiva nos permitiu mostrar e ter aquiescência que este Condel permitirá a 

formalização de que não podemos pensar desenvolvimento para o Brasil sem pensar em 

educação”, enalteceu. Afirmou que a educação é a única fórmula de gerar 

desenvolvimento pessoal e coletivo de maneira consistente, pensando nas próximas 

gerações. Portanto, ressaltou que o financiamento do FIES proporcionará, aos jovens do 

Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, mais vagas para o Programa. Destacou ainda, 

que serão assinados contratos na ordem de R$1 bilhão que permitirão as instalações de 

usinas solares e eólicas no estado da Bahia, como também no Estado do Rio Grande do 

Norte e ainda a ampliação da distribuição de energia no Estado do Ceará, fazendo-se 

cumprir o papel do Fundo de Desenvolvimento: “oportunizar e garantir com que novos 

empreendimentos cheguem para essas regiões e com eles emprego e o avanço na agenda 

estratégica de garantir nestas regiões o crescimento econômico”. Falou a todos sobre o 

intenso trabalho para renegociação das dívidas dos produtores rurais, destacando a 

presença na reunião do senhor Antônio Carlos Maia Nogueira, representando milhares 

de pessoas que serão beneficiadas. Informou que no Nordeste foram 250 mil 

beneficiários junto com seus empreendimentos e suas famílias. Agradeceu ao Banco do 

Nordeste e ao Banco da Amazônia por permitirem que estas ações possam amortizar 

95% das dívidas existentes e a abertura de novo crédito para estes clientes. Lembrou 

que será prorrogado o prazo de pagamento até dezembro de 2018 e que os produtores 

podem continuar buscando os seus operadores financeiros para assegurar a sua 

renegociação. Ainda sobre o FIES, destacou que será realizada a entrega formal do 

primeiro contrato do FIES com os Fundos Constitucionais e com os Fundos Regionais 

para a aluna Isabelle Vieira de Lima, em nome dos estudantes do País. Finalizou 

agradecendo aos membros dos três Conselhos pelas importantes conquistas em favor do 

Brasil. Quis ainda registrar que conseguiu extinguir o costume de serem feitas 

deliberações monocráticas ad referendum. Pediu permissão aos presentes para fazer 

uma apresentação com o balanço de sua gestão. Iniciou sua explanação, informando o 

crescimento das contratações do FNE, do FNO e do FCO, com a estimativa de R$ 22 

bilhões para o primeiro semestre de 2018, representando um crescimento de 100% nas 

operações comparadas com os anos anteriores. Além disso, foram empenhados R$ 2 
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bilhões em contratos assinados nestas regiões através dos Fundos Constitucionais e dos 

Fundos de Desenvolvimento, que oportunizam a ampliação da capacidade produtiva, 

aquisição de equipamentos, energia e infraestrutura, fortalecimento das rotas de 

integração, além dos arranjos produtivos locais. Prosseguindo, registrou o investimento 

e a parceria da Secretaria Nacional de Defesa Civil com 22 estados da federação, que 

demandaram R$ 2,8 bilhões em investimentos, em prevenção e para o restabelecimento 

das ações essenciais. Mostrou que estão sendo feitas as ações para prevenção, por 

orientação do Presidente Michel Temer, com o objetivo de acabar com o costume que a 

Defesa Civil trabalhe em resposta após a ocorrência do desastre, com o auxílio da 

tecnologia para garantir que a população, com informação prévia, possa buscar 

alternativas que evitem vítimas de desastres naturais no Brasil. Informou que 3,1 

milhões de pessoas estão cadastradas e recebendo através de mensagens SMS as 

notícias sobre qualquer evento natural que mereça maior destaque. Continuou, com 

explicações sobre a condição hídrica do Brasil, de forma que a segurança hídrica não 

seja tema de debate apenas no Nordeste. A mudança climática, acrescentou, “demonstra 

que regiões que historicamente sempre conviveram com bastante oferta hídrica, com 

intensidade pluviométrica, passam a viver um novo tempo. E que isto merece um 

planejamento e seu governo tem trabalhado desta forma, seja nos municípios, já com 

decreto de emergência, seja com cidades que iniciam a convivência com a seca; foram 

investidos mais de R$ 1,5 bilhões, priorizando a Região Nordeste com obras 

estruturantes”. Destacou as obras do Cinturão das Águas no Ceará, Adutora do Agreste, 

em Pernambuco, Vertente litorânea, na Paraíba, Canal do Sertão em Alagoas. “Além 

disso, os investimentos no Programa “Água para Todos” foram em mais de R$ 560 

milhões para 18 estados, além das ações emergenciais de carro-pipa que atendem 800 

municípios em 9 estados da Federação, beneficiando três milhões de pessoas”. 

Prosseguindo, falou sobre a emoção de se trabalhar com a integração do Rio São 

Francisco, com investimentos na ordem de R$ 1,7 bilhões. Destacou a chegada da água 

na Paraíba e que 1 milhão de pessoas vivem um novo tempo a partir das águas do rio 

São Francisco gerando a transformação. Garantiu de que antes da conclusão do seu 

governo o Presidente estará inaugurando o Eixo Norte da transposição, garantindo a 

conclusão das obras da transposição e integração do Rio São Francisco. Anunciou que 

em dois dias estará deixando a função de Ministro da Integração Nacional para 

“permitir-me novas missões e quero agradecer publicamente, a Vossa Excelência, ter 

me dado o privilégio e a oportunidade de servir ao meu país e de colaborar com o povo 

brasileiro. Muito obrigado a todos.” Neste momento, o Mestre de Cerimônia anunciou a 

assinatura do contrato de abertura de crédito, referente ao FIES, pelo Banco do Nordeste 

do Brasil, por intermédio de seu Presidente Romildo Carneiro Rolim e, representando as 

instituições de ensino superior, a estudante Isabela Vieira de Lima. Em seguida foi 

assinado o contrato aditivo à cédula Rural hipotecária, pelo Banco do Nordeste do 

Brasil, e representando os beneficiários de renegociação da dívida rural hipotecária, o 

pecuarista António Carlos Maia Nogueira. Em seguida foi assinado o contrato de 

abertura de crédito referente a financiamento de implantação da central geradora 

fotovoltaica I SPE LTDA no Município de Juazeiro Estado da Bahia, entre o Presidente 

do Banco do Nordeste do Brasil e diretor geral para o Brasil, senhor Luiz Maria 
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Fernandes Pitta. Dando continuidade a esta cerimônia foi assinado o contrato de 

abertura de crédito referente ao financiamento de ampliação da rede de distribuição e 

estabelecimento de novas conexões de clientes, pelo Banco do Nordeste do Brasil e pela 

companhia energética do Ceará, COELSE, o Presidente Carlos Zorzoli. Por último foi 

assinado o contrato de abertura de crédito referente ao financiamento para implantação 

de Parque Eólico no município de jardim de Angicos no Rio Grande do Norte, pelo 

Presidente do Banco do Nordeste do Brasil e o Presidente do Conselho de administração 

do parque eólico Cabeço Vermelho S.A, Fabiano Horta Ramos. Neste momento, o 

senhor Presidente da República Michel Temer assumiu a palavra e cumprimentou todos 

os presentes. No início de seu discurso destacou a produtividade da gestão do Ministro 

Helder Barbalho à frente da Integração Nacional. Falou sobre a saída do Ministro e 

desejou sucesso nas novas missões. Da mesma forma, o Presidente mencionou 

congratulações em relação ao Ministro Fernando Bezerra Coelho Filho e seu trabalho 

realizado no Ministério de Minas e Energia. Destacou a importância desta primeira 

reunião em conjunto, no Palácio do Planalto, com os conselhos deliberativos da 

SUDAM, SUDENE e SUDECO e de órgãos subsidiários. Falou da relevância em 

divulgar os trabalhos realizados na área da Integração Nacional, pois mostra que o 

governo não está atento apenas ao aspecto da economia. O Presidente enfatizou as 

retomadas de obras que estavam paralisadas, como a transposição do Rio São Francisco, 

que permitiu inaugurar o Eixo Leste que alimenta a Paraíba e uma parte de Pernambuco 

e, posteriormente, será inaugurado o Eixo Norte. Mencionou que talvez tenha a 

satisfação de inaugurar, em definitivo, o fenômeno da transposição. Citou a inauguração 

de um canal de 42 Km em Xique-Xique na Bahia e também em Irecê, que irrigam 

16.500 hectares, alimentando cerca de milhares de famílias. Ressaltou ainda, tudo que 

se tem feito pelo meio ambiente. Deu exemplos: O primeiro exemplo foi a redução do 

desmatamento de 16 a 18% na Amazônia; o segundo foi a Chapada dos Veadeiros, no 

Centro-Oeste, que foi aumentada em 400 vezes e, agora, com uma preservação da parte 

da orla marítima, especialmente nas ilhas de São Pedro e São Paulo. Em se tratando da 

educação, Temer relatou a reforma do ensino médio, e a abertura de 500 mil vagas para 

o ensino em tempo integral que tende a um milhão de vagas assim dependendo dos 

recursos.  Demonstrou que, a questão do Nordeste, trata-se de compromisso, com todo 

País. Reforçou a atenção especial ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste, cada vez 

mais integrado na nacionalidade brasileira. Por fim, o Presidente agradeceu aos 

presentes e pontuou o importante conjunto de políticas públicas em nosso país. 

“Políticas que vão da educação à energia, do saneamento básico ao financiamento 

público, como pudemos verificar pelos contratos que acabaram de ser assinados”. 

Realçou que na educação, o reforço muito importante para o financiamento estudantil 

com os fundos constitucionais. Relatou que, junto com o Ministro Hélder, quando se 

fala de desenvolvimento também se trata de desenvolvimento educacional, intelectual, 

tecnológico e de medicina. Também no tópico da energia, destacou que: “estão em 

pauta financiamentos de mais de 3,0 bilhões de reais para aquisição de painéis 

fotovoltaicos. Esta é uma fonte limpa e sustentável que deve ser prestigiada e o governo 

quer prestigiá-las ao longo do tempo. E também mencionou o papel dos mesmos fundos 

regionais para o crédito rural, um trabalho muito desenvolvido pelo senhor Júlio César. 
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“Porque nós todos sabemos que o trabalho no campo, até pela sazonalidade das safras, 

ela precisa de crédito e muitas vezes quando vem a seca terrível o tomador do dinheiro, 

o tomador do empréstimo não consegue fazer imediatamente o pagamento.” Temer 

citou a relevância da boa relação com os municípios e lembrou o ato normativo onde foi 

permitido o parcelamento do débito previdenciário dos municípios em 240 meses. Com 

isso, os municípios voltaram a ser adimplentes. Michel Temer também afirmou ter feito 

a repatriação dos valores do exterior, enquanto na repatriação partilhável era apenas o 

valor do imposto, sem a multa. Temer afirmou que o motivo pelo qual reuniu a 

SUDENE, SUDAM e SUDECO em um Condel conjunto se deu pela necessidade de 

trabalhar a questão da integração entre os estados, pois há uma preocupação com o 

privilégio que alguns possuem, enquanto outros passam por dificuldades. Sobre a 

segurança, o Presidente citou como exemplo, o Ministério da Segurança Pública, 

quando muitas pessoas não levavam em consideração por considerar segurança um 

problema dos estados e não da União. Porém, muitos estados federados pediram a 

participação da União através das forças garantidoras da Lei e da Ordem. Temer 

afirmou ainda que não é atribuição da União invadir a competência dos estados quando 

se trata de segurança pública, mas que é possível fazer uma tarefa nacional onde exista a 

integração e coordenação da segurança pública em todo o país. O Presidente declarou 

que tudo isso que foi feito aconteceu graças ao diálogo com o Congresso Nacional e 

com a sociedade. Com isso foi possível a aprovação das reformas, exemplificou. Por 

fim, Temer agradeceu o trabalho que foi realizado conjuntamente com os estados e 

passou a palavra ao Ministro da Integração Hélder Barbalho, desculpando-se de ter que 

se retirar devido aos compromissos de sua agenda. Nesse momento, deu-se início às 

deliberações do Condel. Para tanto, o Ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho 

assumiu a condução dos trabalhos. O Ministro Helder Barbalho, em nome de todos os 

conselheiros, agradeceu ao Presidente pela presença e pelo acolhimento dessa reunião 

no Palácio do Planalto. Teve início a pauta de trabalho de forma conjunta, ou seja, a 

reunião integrada dos Conselhos Deliberativos das Superintendências de 

Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Conferiu os quoruns 

dos referidos Condeis para assim dar início, agradecendo ao “vice-Governador da Bahia 

João Leão, ao vice-Governador do Amazonas, João Bosco; a vice-Governadora do 

Acre, Nazaré Araújo; ao Presidente do Banco do Brasil; ao Presidente do Banco da 

Amazônia; ao Presidente do Banco do Nordeste; ao superintendente de Ciência e 

Tecnologia do Estado de Goiás, representando o Governador Marconi Perillo; Adauto 

Marcolino, secretário de representação do Estado, representando o Governador da 

Paraíba; ao Sartori, secretário-executivo do Ministério da Educação; Marcos Jorge de 

Lima, Ministro da Indústria, Comércio e Serviço; Paulo Câmara, Governador de 

Pernambuco; ao Governador anfitrião Rodrigo Rollemberg do Distrito Federal, 

cumprimento todos os parlamentares presentes, a todos muito obrigado e a forma, 

absolutamente importante, que têm construído o aperfeiçoamento, através da 

participação parlamentar, nas políticas públicas que compõem tanto os fundos 

constitucionais quanto os fundos de desenvolvimento”. Continuando cumprimentou a 

Absolar, associação que compõem todos os atores da produção de energia fotovoltaica. 

Prosseguindo, o Ministro facultou a palavra para os secretários-executivos dos 
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conselhos, ou seja, aos superintendentes da SUDENE, da SUDECO e da SUDAM para 

que pudessem fazer seus cumprimentos antes do início da ordem do dia, iniciando pelo 

superintendente Marcelo Neves da SUDENE. O secretário-executivo do Condel da 

Sudene, fez seus cumprimentos  e ressaltou a pauta com assuntos do mesmo interesse, 

sobre o FNE verde, com financiamento de fotovoltaicas para pessoa física e falou sobre 

o outro tema, o financiamento do FIES, além da Moção para prorrogação dos incentivos 

fiscais que estão vigentes até o final desse ano, 31 de dezembro de 2018, tanto para  o 

Norte e para o Nordeste, ou seja, SUDAM e SUDENE. Parabenizou o Ministro Helder, 

por tudo que foi apresentado na reunião e por trazer essa reunião para o Palácio do 

Planalto, com a presença do Presidênte da República para presidir o Conselho da 

SUDENE. Destacou que o Ministro conseguiu resgatar as reuniões do Condel que não 

aconteciam há mais de 03 anos e que, nos 02 anos à frente da pasta da Integração, foram 

realizadas 05 reuniões e todas com muito sucesso. Agradeceu todos os conselheiros que 

se deslocaram para a reunião. Em seguida, o Ministro passou a palavra ao 

Superintendente da SUDAM, senhor Paulo Roberto, que fez seus cumprimentos, 

dizendo que a reunião conjunta era uma forma de valorização dos Conselhos 

Deliberativos, que antigamente foram um importante vetor de desenvolvimento para as 

Regiões e que o Ministro fez parte do processo de retomada, com a referida relevância e 

a  participação dos Governadores dos estados. Agradeceu o privilégio de fazer parte 

dessa reunião de trabalho. O Ministro passou a palavra ao superintendente da SUDECO, 

Marcos Derzi que cumprimentou a todos na pessoa do Ministro. Explicou que estava 

iniciando sua missão na SUDECO há pouco tempo e seu empenho terá foco no 

desenvolvimento do centro-oeste e de seu estado Mato Grosso do Sul. Em seguida o 

Ministro Helder passou a palavra para o Governador anfitrião, Governador Rollemberg, 

que falou da importância da reunião e que sempre se fazia presente à reunião da 

SUDECO, após os cumprimentos aos demais presentes, aproveitou para agradecer ao 

Ministro e a toda diretoria do Banco do Brasil, visto que o DF recebeu auxílios para 

enfrentar uma crise hídrica sem precedentes na sua história. Destacou que não havia 

investimentos em captação e tratamento de água, quando conseguiu iniciar a maior obra 

de captação e tratamento de água em curso no Brasil, que é a captação de Corumbá em 

parceria com o estado de Goiás e com o apoio da União. Falou que os recursos do 

Banco do Brasil foram fundamentais para que a obra venha a ser entregue à população 

de Brasília e de Goiás ainda em 2018. Quis registrar seu agradecimento ao Ministro 

Helder que emergencialmente através da Secretaria da Defesa Civil, liberou R$ 42 

milhões de reais para que uma obra de captação de 700 litros de água por segundo do 

Lago e também, através da SUDECO com o FCO, inaugurou outra obra de captação de 

água, a do Bananal, também com 700 litros por segundo e que todos esses investimentos 

têm garantido a superação da crise hídrica, permitindo vislumbrar o fim do 

racionamento de água no Distrito Federal ainda esse ano. Em seguida foi facultada a 

palavra ao Governador Paulo Câmara, do estado de Pernambuco. Após seus 

cumprimentos agradeceu ao Ministro a oportunidade de convivência por quase 2 anos, 

respondendo pelo Ministério da Integração Nacional e da busca em sempre ter um olhar 

diferenciado para o Desenvolvimento Regional. “Nós somos representantes, neste 

encontro, de três regiões, que muito precisam, ainda, do olhar do Estado, devido às 
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desigualdades e, portanto, o trabalho e a participação efetiva de ações integradas são 

fundamentais. Quando nós participamos de uma reunião conjunta como essa e outras 

que eu tive a honra de participar é necessário à continuidade dessa política, porque 

órgãos como a SUDAM, SUDENE e a SUDECO têm uma contribuição muito grande 

para fazer e precisa de emponderamento para a capacidade de seus superintendentes e 

de todo o seu corpo funcional, para enxergar oportunidades e horizontes que sejam 

fundamentais para diminuição, cada vez maior, das desigualdades regionais. Falo isso 

porque moro em uma região, estou aqui com o deputado do Piauí, Júlio César, que ele 

conhece uma região que representa 28% da população brasileira e menos de 14% do 

PIB nacional, então é uma região onde muito precisamos ainda fazer para o bem da 

Região Nordeste. Temos que trabalhar e buscar realmente políticas de integração”. 

Enfatizou a necessidade de junto com o Ministro da Indústria e Comércio, apoiar de 

maneira enfática a prorrogação dos incentivos fiscais federais por mais 05 anos. 

Acrescentou que os itens da pauta anunciados pelo Presidente Michel Temer, a exemplo 

do regime automotivo que vencerá em 2020, beneficiando as indústrias automobilísticas 

instaladas no Nordeste, caso de Pernambuco, Ceára e Bahia. Ressaltou ainda a busca de 

políticas que possam retomar outros benefícios como os que foram extintos no ano 

passado e que fazia a isenção do adicional de frete de marinha mercante (AFRMM). 

Falou que este benefício isentava o imposto sobre as mercadorias cuja origem ou  

destino seriam os portos localizados nestas regiões representadas nos Condeis, e no caso 

de Pernambuco em Suape. “Precisa-se realmente do apoio desse Conselho Deliberativo, 

para que retorne junto com os incentivos que vencem agora em 2018 e junto com 

incentivo aos benefícios do setor automotivo cujo Presidente já anunciou a sua 

renovação e que haja celeridade, realmente, para que a gente possa ainda nesse primeiro 

semestre; sabemos que esse ano é um ano eleitoral um ano mais difícil de aprovação de 

medidas importantes, principalmente no segundo semestre, porém, que haja essa 

sensibilidade do Governo Federal para que isso possa ocorrer ainda no primeiro 

semestre”. Agradeceu ao Ministro Hélder, desejando sucesso na nova missão. O 

Ministro facultou a palavra aos vice-Governadores, mas antes passou a palavra para o 

Ministro da Indústria Comércio e Serviço, Marcos Jorge. Cumprimentou a todos e quis 

deixar registrado o seu voto favorável a todas as demandas da pauta da reunião do 

Condel SUDECO. Em segundo lugar falou de sua satisfação em ouvir em uma reunião 

de conselho o relato, feito pelo Governador Rodrigo Rollemberg das ações do Governo 

Federal através de sua pasta, através do Banco do Brasil, pela forte parceria entre MDIC 

e Banco do Brasil e das ações efetivas, céleres e que buscam ao final, o bem-estar da 

população. Referindo-se ao Governador Paulo Câmara disse estar plenamente à 

disposição para atingirem êxito, não apenas com relação ao anúncio que o Presidente 

fez na fábrica da Jeep em Pernambuco e destacou a felicidade de ver uma fábrica 

anunciando o terceiro turno, gerando através dessa ação, mais 5 mil empregos diretos e 

indiretos, fortalecendo a indústria nacional, visto que a capacidade ociosa estaria sendo 

ocupada e batendo recorde na produção de veículos, mas também fortalecendo regiões 

importantes como Nordeste. Com a palavra, o Ministro Helder agradeceu e passou ao 

vice-Governador da Bahia, João Leão, que o parabenizou por todo o tempo que passou 

como Ministro à frente do Ministério da Integração, principalmente, através dos seus 
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“tentáculos” a SUDAM, a SUDECO e principalmente a SUDENE. Agradeceu também 

pelo excepcional trabalho do Marcelo Neves, superintendente da SUDENE; ao Banco 

do Nordeste pelos contratos assinados com o governo da Bahia, em R$ 600 milhões 

para as questões de novas barragens para Bahia, pela assinatura da eólica em Pedra do 

Reino em Sobradinho, da central fotovoltaica em Juazeiro na Bahia. Anunciou uma 

consulta com a SUDENE sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica, aprovada em 

reunião de diretoria e que será uma obra importante para o governo da Bahia. Finalizou 

saudando a todos os superintendentes SUDAM, SUDENE, SUDECO e aos Presidentes 

do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia e todos Governadores presentes e 

demais membros dos Condeis e de sua alegria de participar dessa reunião. Nesse 

momento, a palavra foi facultada ao vice-Governador do Amazonas que parabenizou o 

Ministro pela profícua gestão que fez à frente do Ministério da Integração em um país 

com regiões tão distintas. Cumprimentou os Governadores, vice-Governadores e vice-

Governadoras presentes e ressaltou que a explanação do Ministro Helder mostrou o 

resultado de tanta dedicação e de uma visão efetivamente ampliada, plenamente 

reconhecidas pela Região Norte, exercendo sua gestão com sucesso e deixando 

importante legado para o Brasil. O Ministro passou a palavra para a vice-Governadora 

do Acre, sempre presente nas reuniões da SUDAM em Belém ou em Brasília. Em seus 

cumprimentos a Vice-Governadora saudou a todos na presença dos três 

superintendentes da SUDAM, SUDENE e SUDECO. Falou que o estado do Acre 

também vivenciou momentos difíceis tanto com alagação, como também os períodos de 

seca e pôde contar com as ações do Ministério da Integração e da SUDAM. Agradeceu 

pela oportunidade de trabalho, pelas mudanças que foram feitas registrou sua disposição 

através do trabalho das câmaras técnicas e do respeito aos técnicos da superintendência, 

no sentido de buscar melhores condições para a Região e o País. O Ministro Hélder 

agradeceu. Registrou a presença de importantes parlamentares que lutaram para a 

renegociação das dívidas do produtor rural e sobre os juros dos fundos constitucionais. 

Com a palavra, o coordenador da Bancada parlamentar do Nordeste no Congresso 

Nacional, deputado Júlio César, falou sobre a situação econômica social da região 

nordestina, fazendo um contraponto com os diferentes incentivos dados às demais 

regiões brasileiras, ressaltando o “tão pouco” que a região Nordeste recebe, visto que a 

região detém 28% da população brasileira e apenas 13,5% do PIB. Finalizou dizendo 

ser um defensor permanente das regiões mais excluídas e “até discriminadas do Brasil, 

mas acima de tudo o seu apoio, Ministro, e o apoio de todos para que haja as ZPEs, as 

zonas de processamento das exportações, que têm como maior adversário a Zona Franca 

de Manaus e o Estado de São Paulo”. Passou a palavra à deputada Simone Morgado. 

Saudou a todos e parabenizou a diligência do Ministro Helder e que em muito orgulhou 

todos os paraenses e agradeceu ao deputado Júlio César, pela oportunidade que lhe deu 

em ser a autora da emenda acrescentando a região Norte, porque “o benefício da 

repactuação das dívidas estava somente Nordeste e vossa excelência acatou a minha 

emenda e a gente pôde incluir o Norte também”. Falou sobre a audiência pública que 

teve a participação da SUDAM, SUDENE e SUDECO, dos bancos BASA, Banco do 

Brasil e do Banco do Nordeste e do Ministério da Integração, sobre o assunto.  
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Neste momento o Ministro sugeriu inverter os itens da reunião, colocando em votação o 

que consta em pauta e depois retornar a palavra para aqueles que desejassem se 

manifestar. Anunciou a assinatura de alguns acordos feitos entre o governo, bancos 

operadores e entidades. Pediu ainda a dispensa das Atas das reuniões anteriores, tanto 

da SUDAM, SUDENE e SUDECO. Em votação, foram aprovadas as atas da SUDAM, 

SUDENE, SUDECO das respectivas 17ª, 9ª e 22ª. O cerimonialista anunciou a 

assinatura do acordo cooperação técnica entre o Ministério da Integração e o Banco da 

Amazônia; o Protocolo de Intenções entre o Ministério da Integração e a ABSOLAR; 

neste momento o Presidente executivo da ABSOLAR e o senhor Nelson Colaferro, 

Presidente do Conselho de administração da ABSOLAR, pediram a palavra e disse da 

alegria participar deste momento histórico para o setor solar fotovoltaico brasileiro, em 

favor da população brasileira “que anseia por gerar a sua energia renovável, limpa e de 

baixo impacto ambiental usando o recurso mais abundante e disponível e democrático 

que o nosso país possui que é o sol. Então muito nos honra à possibilidade de através da 

sua liderança, Ministro Helder, poder ter a energia solar fotovoltaica com linhas de 

financiamento para pessoa física, chegando às regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, e 

também o norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, de modo que o setor agora 

possa dar um passo além e conseguir estar mais próximo da população no 

desenvolvimento dessa tecnologia no nosso país. Para isso Ministro, gostaríamos de 

trazer, em nome do nosso setor e dos nossos mais de 230 associados, uma placa 

comemorativa para o dia de hoje que é histórico para o nosso segmento”. O Ministro 

agradeceu e registrou que o termo de cooperação assinado incluiu algo extremamente 

importante “o estudo que o Ministério da Integração que iniciou junto com a 

ABSOLAR para a possibilidade de a produção de energia fotovoltaica viabilizar e 

abastecer a energia necessária para as estações de bombeamento para transposição do 

Rio São Francisco, que representa o maior custo na operação da integração do São 

Francisco hoje está estimado em mais de R$300 milhões de reais por ano, o custo de 

energia para a estação de bombeamento, tanto do eixo norte quanto do eixo leste e nós 

estamos iniciando esse estudo que permitirá, posteriormente, a tomada de decisão para a 

instalação de placas de energia solar que possam viabilizar o equilíbrio e a 

sustentabilidade necessária para operação do São Francisco. Isso vai baratear a operação 

e consequentemente baratear o custo em que os estados e o governo federal necessitarão 

aplicar para que as águas cheguem até a população beneficiária”. Prosseguindo com 

pauta da reunião passou para discussão e votação das matérias, iniciando pelo tema 

“regulamentação: FDA, FDCO e FDNE do FIES. A primeira proposição, a proposição 

nº 106/2018, correspondente a SUDAM, e passou a palavra ao Secretário do Conselho 

deliberativo da SUDAM. Neste momento, o conselheiro representante da CONTAG 

interviu, cumprimentou a todos, parabenizou o Ministro pela sua gestão e expressou seu 

voto positivo à pauta, antecipadamente, por causa do seu horário de voo. O Ministro 

Helder, agradeceu e passou a palavra ao Governador Rodrigo Rollemberg que sugeriu a 

votação da pauta em bloco, pois todos estavam cientes do conteúdo. Desta forma, o 

Presidente dos Condeis, Ministro Helder, colocou a proposição, em face da pauta ter 

sido discutida e debatida com todos os atores presentes, sendo aprovada. Portanto a 

discussão e votação foi em bloco. Antes da votação o Ministro apenas citou os itens 
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estratégicos da pauta: primeiro item, regulamentação do FIES através dos fundos de 

desenvolvimento do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste; segundo item, 

financiamento de placas solares para pessoas físicas; e a moção de apoio a prorrogação 

dos incentivos fiscais de redução do Imposto de Renda. Colocou em discussão de forma 

coletiva todas as proposições já de conhecimento dos conselheiros, não havendo quem 

quisesse discutir, pôs em votação e foram aprovadas todas as proposições constadas na 

reunião conjunta do Conselho deliberativo da SUDAM, da SUDENE e da SUDECO. 

Em seguida facultou a palavra àqueles que quisessem se manifestar. Neste momento, o 

Secretário Executivo Interino do Ministério do Turismo agradeceu e justificou as 

ausências do Ministro Marcos Beltrão e do Secretário Executivo Alberto Alves e 

registrou que o Ministério do Turismo continuará sempre unido com os fundos 

constitucionais. O Ministro Helder, desta forma, anunciou o término da reunião, 

agradeceu a presença de todos e o privilégio do convívio durante este período em que 

esteve como Ministro da Integração Nacional, participando desta reunião com a 

SUDAM, SUDENE e SUDECO e com seus respectivos conselhos deliberativos. O 

Superintendente da Sudene agradeceu a presença de todos os membros do Conselho 

Deliberativo da Sudene. Dando como encerrada a reunião, o Secretário Executivo do 

CONDEL solicitou que fosse lavrada a presente Ata e que, depois de aprovada, será 

assinada por ele, Superintendente Marcelo Neves, Secretário Executivo do CONDEL e 

pelo Ministro Helder Barbalho, Presidente do Conselho Deliberativo da SUDENE. As 

discussões e as apresentações proferidas estão, gravadas e disponíveis aos Conselheiros. 

O registro de presença dos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata.  
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