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ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA SUDENE, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019, EM 

RECIFE (PE). 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de 2019, às 10h, horário local, no 

Instituto Ricardo Brennand, Recife (PE), com a presença do Senhor Jair Messias 

Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil e Presidente do Conselho 

Deliberativo da SUDENE e, sob a condução do Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo 

Canuto, Ministro do Ministério de Desenvolvimento Regional, teve início a 25ª 

Reunião Ordinária do CONDEL/SUDENE, ainda com presenças dos membros 

Conselheiros/SUDENE, Excelentíssimos (as) Senhores (as): Carlos Alberto dos 

Santos Cruz, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da 

República; Floriano Peixoto de Vieira Neto, Ministro de Estado Chefe da Secretária-

geral da Presidência da República; Augusto Heleno, Ministro de Estado Chefe do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Osmar Gasparini 

Terra, Ministro de Estado da Cidadania e Ação Social; José Múcio Monteiro, 

Presidente do Tribunal de Contas da União; Marcos César Pontes, Ministro de Estado 

da Ciência Tecnologia Inovação e Comunicação; Daniel Nepomuceno, Secretário-

Executivo do Ministério do Turismo; Belivaldo Chagas Silva, Governador do Estado 

de Sergipe; Rui Costa, Governador do Estado da Bahia; Flávio Dino, Governador do 

Estado do Maranhão; Camilo Santana, Governador do Estado do Ceará; João Azevedo 

Lins Filho, Governador do Estado da Paraíba; Wellington Dias, Governador do Estado 

do Piauí; Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco; Fátima Bezerra, 

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte; Renan Filho, Governador do Estado 

de Alagoas, Romeu Zema, Governador do Estado de Minas Gerais; Mário de Paula 

Guimarães Gordilho, Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE); Romildo Carneiro Rolim, Presidente do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB); George Ramalho Vieira, representante da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC); Givaldo Vitório Teles, representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); Rosiana Lima Beltrão Siqueira, 
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representante da Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Christianne Marrie 

Aguiar Coelho, representante da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e Marcos 

Antônio de Azevedo Santana, representante da Associação Brasileira dos Municípios 

(ABM). A Reunião contou também com a presença de diretores e assessores da 

SUDENE, do Banco do Nordeste e do Ministério de Desenvolvimento Regional. 

Inicialmente, o Mestre de Cerimônia convidou os presentes a se colocarem em posição 

de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra o 

Superintendente da SUDENE, Mário de Paula Gordilho, fez a saudação de boas-vindas, 

cumprimentando o Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, também na 

condição de Presidente desta reunião, o Senhor Ministro do Desenvolvimento Regional, 

Gustavo Canuto, condutor deste evento e saudou os demais Ministros presentes. 

Continuou seus cumprimentos ao Governador do Estado de Pernambuco, Senhor Paulo 

Câmara; anfitrião e por seu intermédio, saudou os demais governadores e conselheiros. 

Cumprimentou os senhores senadores, deputados federais e estaduais presentes, o 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro José Múcio Monteiro, 

senhores prefeitos e colegas da SUDENE. Particularmente, ressaltou os cumprimentos 

às equipes técnicas, que tornaram possível, não apenas a elaboração da proposta do 

Plano Regional, mas também a viabilização deste evento juntamente com o corpo 

técnico da Casa Civil e do Ministério de Desenvolvimento Regional. Fez especial 

agradecimento à família Brennand, pela cessão do grandioso e bonito espaço para 

realização da Reunião do CONDEL. Falou da satisfação de poder compartilhar nesta 

reunião o resultado de um trabalho que teve seu começo em 2019. Explicou que logo 

quando assumiu a Superintendência da SUDENE, recebeu a incumbência de elaborar 

uma proposta desafiadora: o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste – 

PRDNE. Explicou que o Plano, trata-se de um instrumento que terá vigência imediata, 

no período de 2020 à 2023, tramitando juntamente com o Plano Plurianual – PPA do 

Governo Federal. Enalteceu que será um instrumento orientador do planejamento e 

conduzirá a Política de Desenvolvimento Regional no horizonte dos próximos 12 anos. 

Informou que o trabalho foi realizado por técnicos da SUDENE, com a assessoria de 
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estudiosos de diferentes áreas de conhecimento do País e envolveu governadores dos 

onze estados da área de atuação da autarquia, secretários de estados, e ainda 

especialistas dos diferentes ministérios. Explicou que o PRDNE foi apresentado a todos 

os governadores da área de atuação da SUDENE tendo a oportunidade de contribuir 

com o encaminhamento de projetos indicativos para a composição de uma agenda 

discutida tecnicamente e que será deliberada neste CONDEL. Destacou que o momento 

era crucial, que buscaram a participação e a adesão dos governadores para a formulação 

e aprovação do plano, legitimando-o para os desdobramentos futuros. Disse que 

estrategicamente era fundamental para o PRDNE ser recebido como instrumento de 

planejamento do desenvolvimento regional. Falou que “o PRDNE se articula com seis 

eixos, que movidos pela inovação indicam a direção geral da transformação que deve 

provocar mudanças na realidade regional: segurança hídrica e conservação ambiental, 

dinamização e diversificação produtiva, desenvolvimento das capacidades humanas, 

desenvolvimento social e urbano, desenvolvimento institucional e inovação, integrando 

as diversas dimensões do desenvolvimento. Orientar o planejamento de todas essas 

ações é a proposta do PRDNE”. Informou que o Plano se valeu de uma abordagem 

territorial que tem como quadro de referência a utilização das regiões geográficas 

intermediárias, valorizando a integração urbano e rural e a conectividade entre as 

cidades que exercem centralidade regional. Disse que a ideia força do PRDNE será 

intervir de forma inteligente sobre a região, tirando proveito da sua rica e singular 

diversidade, aplicando um duplo olhar: a do enfrentamento das suas fragilidades, 

ancorado em um passivo econômico e social, e da apropriação sistemática das suas 

potencialidades. Ressaltou que reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da 

inovação, irá requerer que a geração e a utilização da ciência e da tecnologia evoluam 

progressivamente em sinergia com a compreensão de problemas e soluções para a 

Região. O PRDNE, continuou, “é um instrumento valioso do planejamento para os 

PPAs dos estados e o PPA do Governo Federal, por isso, a SUDENE organizou uma 

matriz de informação que se refere aos programas e projetos elencados pelos estados e 

pelo Governo Federal. O objetivo é construir o quadro geral de programas e os mais de 
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800 projetos apresentados. O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, exigirá 

sem dúvida, uma governança regional, assim se firmará a pactuação política e as 

tomadas de decisões”. Destacou que será determinante uma nova governança em torno 

dos investimentos necessários ao desenvolvimento e que os atuais modelos de 

financiamento se mostram insuficientes e por isso será necessário novos arranjos e 

instrumentos que levem em consideração as características regionais, habilitando 

parcerias dinâmicas entre os investimentos públicos e privados. Finalizando sua fala, 

disse “buscamos com isso senhor Presidente, senhores Ministros, senhores 

governadores, senhores parlamentares, colocar a SUDENE no seu lugar institucional, 

isto é, ser protagonista das ações governamentais do Nordeste, buscando a 

harmonização dos entes federados na sua atuação em benefício do Povo Nordestino”. 

Neste momento, o Mestre de cerimônia convidou, por solicitação, o fundador do 

Instituto Ricardo Brennand para o uso da palavra. O senhor Brennand cumprimentou as 

autoridades presentes por intermédio do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Falou 

que como anfitrião comparou sua honra em receber a todos com o seu desejo de ver o 

seu país socialmente justo e economicamente estável. Disse que “a nação inteira de 

Norte a Sul, de Leste a Oeste, se integra em suas expectativas e sua confiança, de que os 

senhores, a partir do bom entendimento, construam a pátria que todos nós sonhamos”. 

Agradeceu a presença de todos em sua casa e que a reunião tenha pleno êxito com a 

solução para os crônicos problemas do Nordeste. Com a palavra o Prefeito do Recife, 

Geraldo Júlio, saudou os presentes, deu as boas-vindas ao Presidente da República. 

Falou que, o Ministro Gustavo Canuto, tem o grande desafio de minimizar as 

desigualdades regionais, cumprimentou o superintendente da Sudene Mário de Paula 

Guimarães Gordilho, e em nome dele cumprimentou todas as demais autoridades 

presentes na mesa, cumprimentou também os parlamentares em nome do senador 

Pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Cumprimentou os prefeitos, as prefeitas em 

nome da Prefeita Roseana Lima, da cidade de Feliz Deserto em Alagoas e um 

agradecimento especial por quebrarem o protocolo dando a oportunidade ao senhor 

Ricardo Brennand de poder falar e que esse lugar é um presente que o senhor Ricardo 
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decidiu dar ao Recife, a Pernambuco e ao Brasil. “É realmente algo encantador que 

enche a nossa cidade do orgulho, e a reunião do CONDEL e a presença do Presidente e 

de toda a sua comitiva aqui, nos alegra muito porque esse é um lugar para nós muito 

marcante. Então eu queria parabenizar mais uma vez o doutor Ricardo, e agradecer em 

nome dos recifenses pela oportunidade que a gente tem de ter esse Instituto e esse lugar 

tão bonito e tão diferente”. Disse ao presidente Bolsonaro, que por ser o CONDEL uma 

reunião de trabalho, sua fala seria breve e que pretendia dar sua contribuição para os 

debates sobre o Brasil e sobre o Nordeste e que dizem respeito, não apenas aos 5 meses 

de 2019, mas sim do que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Falou que a 

comitiva presidencial chegou ao Nordeste na mais profunda e mais duradoura crise 

econômica que esse país já viveu. São cinco anos de crise econômica, frisou. Falou que 

a crise diz respeito ao desemprego de pelo menos quatro anos, “onde as pessoas não têm 

mais a quem recorrer, as reservas já foram embora, o amigo, o parente, alguém da 

família também já está desempregado”. Contou da dificuldade do homem do campo, 

que o homem da agricultura familiar não vende seu cultivo e tem que trabalhar fora para 

conseguir uma renda para seu sustento. Destacou as dificuldades dos prefeitos em 

manter a escola com fardamento, ensino, merenda, serviços de saúde, médicos, etc. 

Disse também que a migração das cidades pequenas para as cidades médias e grandes é 

a tendência e que os pedidos passaram a ser por emprego. Ressaltou que a desigualdade 

no País é muito grande, não apenas social, mas, principalmente, regional. Dirigiu-se ao 

Ministro Canuto e disse que o grande desafio será entender, conhecer e preparar planos 

e políticas públicas que possam abordar e diminuir as diferenças dessas regiões. 

Reforçou ao presidente Bolsonaro, que o Brasil precisava muito de uma revisão do 

Pacto Federativo brasileiro, porque há 30 anos, quando a Constituição foi promulgada, 

tinha-se um compartilhamento de três, de cada quatro reais que a União arrecadava, 

para os estados e municípios e com a mudança da receita, em todos os governos desses 

30 anos, baixou-se para cerca de 40% o que é compartilhado, piorando a situação dos 

municípios. Finalizando, em nome dos prefeitos do Nordeste, que governam em torno 

de 55 milhões de brasileiros, solicitou a urgência da revisão do Pacto Federativo de 
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Políticas Públicas. Agradeceu a presença do Presidente e todos que vieram ao Nordeste. 

Neste momento foi anunciada a palavra do Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Regional e Secretário-executivo do CONDEL, Gustavo Canuto. Agradeceu a presença 

de todos e em especial o Presidente Jair Bolsonaro pelo seu empenho e dedicação com a 

Região e apoio irrestrito em todos os trabalhos e ações que se fizeram necessárias para 

realização desta reunião emblemática e histórica para a Região Nordeste e para o país. 

Cumprimentou o governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, anfitrião do 

Estado de Pernambuco, o Ministro de Estado e Cidadania Osmar Terra, o Ministro de 

Estado da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações, Tenente Coronel Marcos 

Pontes, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da presidência da República, 

General Floriano Peixoto, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, General Santos Cruz e também o General Augusto Heleno, 

Ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

Falou da honra em receber o Presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio. 

Saudou os governadores, Governador Rui Costa, Governador do Estado da Bahia, o 

Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, o Governador do Estado de Minas 

Gerais, Romeu Zema, o Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, o 

Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Lins, o governador do Estado do Piauí, 

Wellington Dias, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, o 

governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, o governador do Estado de Sergipe, 

Belivaldo Chagas. Continuando, cumprimentou o líder do Governo no Senado Federal, 

o Senador Fernando Bezerra Coelho, e também o Coordenador da Bancada do Nordeste, 

o Deputado Júlio César, em nome de quem cumprimentou a todos os demais 

parlamentares para que pudessem, em conjunto, discutir normas, leis, alterações 

necessárias ao longo do processo de trazer a Região Nordeste à posição que merece 

estar pelo seu grande potencial. Agradeceu a presença do anfitrião do CONDEL em 

Recife, Prefeito Geraldo Júlio, ao Almirante de Esquadra, Garnier Santos, Secretário-

geral do Ministério da Defesa, representando o Ministro Fernando; João Gabbardo dos 

Reis, Secretário-executivo do Ministério da Saúde que esteve presente nas reuniões dos 
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CONDEIS da SUDECO, SUDAM e agora na SUDENE. Daniel Nepomuceno, 

Secretário-executivo do Ministério do Turismo; Secretário-executivo do Ministério da 

mulher Família e Direitos Humanos Sérgio Cury Carazza; ao Superintendente da 

SUDENE, destacando que foi seu companheiro no processo da produção do Plano 

Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). Ressaltou a presença da 

Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, Adriana Melo, que 

participou ativamente desse processo; continuou cumprimentando o Presidente do 

Banco do Nordeste, Romildo Rolim, falando da importância das informações por ele 

trazidas e que vem conseguindo números diferenciados na sua gestão para aplicações e 

operações na Região Nordeste. Enalteceu as presenças dos Prefeitos de São Cristóvão, 

Marcos Antônio de Azevedo Santana, da Prefeita, a Roseana Lima Beltrão, Prefeita de 

Feliz Deserto, de Cristiane Coelho, vice-prefeita de Sobral. Agradeceu as presenças dos 

membros classistas do CONDEL Givaldo Vitório Teles, representante da CONTAG; 

Jorge Ramalho representante da CNC. Saudou ainda o presidente da Caixa Econômica, 

que irá apoiar as políticas públicas de habitação, tendo pela frente o desafio grande para 

trazer moradia digna a toda a população que precisa e que merece ter um teto, ter a 

tranquilidade de viver numa casa. Enfim agradeceu as presenças do Presidente da 

CODEVASF, da Embrapa, ao Secretário Especial de Assuntos Fundiários e também ao 

representante da EMBRATUR. Iniciando sua fala disse da satisfação e honra de ter a 

presença de todas estas autoridades, o Presidente, Ministros e, principalmente, os 

senhores governadores, que fizeram uma recepção calorosa a iniciativa louvável do 

Presidente Jair Bolsonaro, “de pensar o Nordeste além de sua gestão, além dos seus 

quatro anos de mandato, mas pensar uma política de Estado, e que todos os senhores 

participaram, tiveram contribuições importantíssimas e realmente eu acredito que com 

esse espírito republicano, possamos fazer com que essa região que tem um potencial 

inacreditável, possa se desenvolver e trazer a riqueza que o Brasil tanto precisa”. Falou 

da força dos Nordestinos com riquezas naturais diferenciadas, com um potencial muito 

grande, precisando apenas investir no lugar certo e de maneira correta, para que o 

potencial seja destravado, beneficiando não somente a região Nordeste, mas o Brasil 
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todo, “porque não há como pensar no desenvolvimento da Nação, desenvolvimento do 

Brasil, sem o desenvolvimento do Nordeste, e a razão e eu acredito, de estarmos todos 

aqui, independente das nossas ideologias ou filiações político-partidárias para 

demonstrar esse espírito republicano, essa vontade e a clareza que sem o 

desenvolvimento do Nordeste, não haverá o desenvolvimento do Brasil”. Dirigindo-se 

ao Presidente Bolsonaro falou que o CONDEL é um Fórum Inter federativo de 

discussão, pensado na década de 50, junto com o Banco do Nordeste e a 

Superintendência de Desenvolvimento (SUDENE) para que em conjunto pudessem, 

assim como o Fundo Constitucional de Financiamento (FNE), pensar o Nordeste 

diferente, e implementar as políticas necessárias. Finalizou dizendo ter a certeza de que 

essa reunião será muito produtiva. Em seguida o governador do Estado de Pernambuco, 

Paulo Câmara, fez uso da palavra. Iniciou cumprimentando o Presidente da República, 

Jair Bolsonaro, dando as boas-vindas ao Estado de Pernambuco. Saudou todos os 

Ministros presentes em nome do Ministro, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento 

Regional, destacando sua grande atenção aos pleitos do Nordeste. Cumprimentou o 

Superintendente da SUDENE, Mário de Paula Guimarães Gordilho e em nome dele 

cumprimentou todos os demais presidentes presentes da administração direta e indireta 

Federal, cumprimentou seus colegas governadores, Rui Costa da Bahia, Flávio Dino do 

Maranhão, Romeu Zema de Minas Gerais, Camilo Santana do Ceará, João Azevedo da 

Paraíba, Wellington Dias do Piauí, Governadora Fátima do Rio Grande do Norte, Renan 

Filho de Alagoas, Belivaldo de Sergipe. Cumprimentou todos os parlamentares 

presentes em nome do Senador de Pernambuco, Fernando Bezerra. Continuando sua 

saudação, cumprimentou o presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro José 

Mucio, o comandante Militar do Nordeste, General Marco Antônio Freire Gomes e em 

nome dele todos os membros das Forças Armadas presentes, cumprimentou a todos os 

prefeitos em nome do prefeito de Recife, Geraldo Júlio, todos os conselheiros que 

fazem parte do CONDEL, cada um dos senhores e das senhoras em nome do anfitrião 

do Instituto, Doutor Ricardo Brennand, ressaltou a alegria em vê-lo sempre presente nos 

eventos e a sua forma de olhar Pernambuco, o Nordeste e o Brasil. Dirigindo-se ao 
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Presidente, Jair Bolsonaro, disse que o encontro reunia, além de muitos gestores 

públicos, as expectativas do povo da região. Destacou a oportunidade histórica de 

estarem todos em torno da SUDENE. Ressaltou, que a Autarquia nasceu com o 

propósito de combater as desigualdades e estabelecer o equilíbrio regional tão 

necessário para uma nação justa e à pátria de todos. Falou que ao longo de décadas, 

apesar dos avanços recentes, a Região ainda convive diante de flagelos, como a seca, a 

falta de oportunidades, a estrutura insuficiente e a instabilidade econômica. Disse da 

urgência de se lutar pelo desenvolvimento gradual, mas universal: “Estamos aqui 

certamente, em total convergência, frente a este quadro, aqueles que antes de nós 

desafiaram a realidade, certamente enfrentaram muitas adversidades, mas tornaram 

possível a criação da SUDENE e aqui, faz-se imprescindível citar o nome do 

economista Celso Furtado”, disse ainda que todos deveriam honrar esse legado, 

reinventando uma instituição que supere as agendas inadmissíveis no Brasil. Falou da 

força e persistência do povo nordestino que sonha com “vida digna para suas famílias e 

que é o que o povo deseja e quer realizar”. Para isso, continuou o governador, “precisa-

se de obras e ações que tragam emprego, água, saneamento, infraestrutura urbana e 

rural, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia e inovação”. Disse que a força de 

trabalho nunca faltou ao Nordeste e que é, dessa forma, que o novo Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste, que contará com o esforço de todos os poderes da 

Nação, será realizado. Falou sobre o senso de justiça que originou a SUDENE e que 

brotará novamente em um tempo diferente para a Região e será uma missão assumida, 

cujo cumprimento assegurará “o maior bem e o direito de todos: viver e criar os filhos”. 

Falou do equilíbrio, o respeito para com as pessoas, o trabalho que transforma e a 

merecida tranquilidade das famílias, com casa, comida e condições de alimentar suas 

esperanças de um mundo melhor. Finalizou desejando que o Nordeste avance e alcance 

todas as conquistas que merece. O Mestre de Cerimônia passou a palavra ao Presidente 

da República, Jair Bolsonaro que iniciou suas palavras dizendo da satisfação em voltar 

ao Nordeste como Presidente da República. Agradeceu aos nordestinos de Recife que, 

em sua grande parte, mais do que a consideração, depositou a confiança neste Governo. 
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Cumprimentou o governador Paulo Câmara, em nome de quem cumprimentou todos os 

governadores; em nome de Doutor Ricardo Brennand, cumprimentou seus familiares, 

falou que teve uma aula com a apresentação de uma orquestra, que tocada por jovens 

das camadas mais humildes da sociedade, conseguiu um objetivo que parecia 

inalcançável para muitos. Disse ser o sinal de que o povo brasileiro não tem limites 

quando luta, e quando encontra alguém, como o senhor Brennand para dar as mãos. 

Disse que nesta reunião havia muitos políticos e que se todos os políticos se unissem, 

independente de dimensão político-partidária, estes poderiam atingir o objetivo maior 

que será melhorar o futuro do Brasil. Ressaltou que “o que nós queremos e que vocês 

também querem, aqui presentes, com toda certeza, é que os nossos filhos sejam 

melhores que os seus respectivos pais, porque só assim nós temos a certeza que 

venceremos etapas para colocar o Brasil no local de destaque que ele merece”. Saudou 

os demais Ministros em nome do Ministro Gustavo Canuto, por ser “um dos homens 

mais importantes em meu Ministério, dado aos desafios que essa Região tem pela frente 

e, que apesar do pouco que o Brasil tem, tendo em vista a situação que se encontra 

economicamente, fará o possível para ajudar o Nordeste”. Cumprimentou o 

Superintendente da SUDENE, Mário Gordilho, as senhoras e os senhores 

parlamentares, o Prefeito de Recife Geraldo Júlio e em seu nome cumprimentou os 

demais do executivo municipal. Saudou Pedro Guimarães, Presidente da Caixa, 

destacando ser uma das instituições mais importante e que, em grande parte, está à 

frente do Programa Minha Casa Minha Vida, e que não tem medido esforços para a 

continuidade do programa, salientando ser de absoluta justiça para com os mais 

necessitados. Destacou o senhor Gilson Machado Neto, novo Presidente da Embratur, 

recifense que conheceu há 3 anos, com um potencial enorme, no tocante ao turismo, 

tendo muito a oferecer e colaborar para aumentar o retorno de divisas para o Brasil. 

Saudou ainda todos demais conselheiros da SUDENE e todos convidados presentes na 

reunião. Aproveitou para anunciar algumas ações realizadas pelo Governo, mais 

precisamente pelo ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estará 

destinando ao Nordeste 200 mil toneladas de milho balcão, ou seja, para os mais 
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humildes, com o preço abaixo de mercado. Teceu elogios ao Ministro Marcos Pontes, 

que comanda o ministério de Ciência e Tecnologia e que conseguiu tornar o direito 

viável de um satélite que gastava em torno de R$ 800.000,00 por dia e que está, 

atualmente, aberto para todo o Brasil. Colocou mais de 3000 sinais de internet em 

escolas e em sua maioria no Nordeste. Parabenizou o Gabinete de seu Governo que não 

mediu esforços para cumprir o que havia prometido em campanha, criando o 13º salário 

para o Bolsa Família, tendo em torno de R$ 2,0 milhões de reais destinados ao 

Nordeste. Destacou que era uma satisfação está na abertura deste conselho e que os 

Ministros estariam à disposição dos senhores para externar a pauta que foi feita em 

comum acordo com os senhores e também para aperfeiçoá-la e trazer justiça para a 

Região. Disse que ainda valeria citar que o Ministro Marcos Pontes, inaugurou há pouco 

um polo de pesquisa no tocante à dessalinização de água em Campina Grande na 

Paraíba. Desta forma, disse “eu apenas sou o maestro de uma orquestra, e com esses 

nossos Ministros, eles trarão aos senhores na medida do possível, o que os senhores 

mais do que merecem, porém, para encerrar eu faço um apelo aos senhores 

governadores do Nordeste: nós temos um desafio pela frente que não é meu, é também 

dos senhores, governadores e seus prefeitos, independente da questão partidária, é a 

reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática parte do 

que nós estamos acertando aqui nesse momento”. Disse que com a reforma da 

Previdência, iria passar a cobrar menos de quem tem menos e mais de quem tem mais, e 

que mesmo com as adequações feitas no Parlamento, todos poderiam sonhar, com uma 

economia melhor, e através dela teriam recursos até de fora do Brasil, para serem 

colocados no Brasil no rumo do verdadeiro desenvolvimento. Neste momento, o 

Presidente Jair Bolsonaro agradeceu a oportunidade e transmitiu ao Ministro Gustavo 

Canuto, a condução da 25ª reunião da CONDEL/SUDENE. Com a palavra o senhor 

Gustavo Canuto agradeceu e convidou o superintendente da Sudene para secretariar a 

reunião. Antes de iniciar a pauta, o Ministro lembrou que as informações que seriam 

tratadas foram disponibilizadas de forma prévia no site da Sudene, e também discutidas 

por representantes de todos os membros do CONDEL, na reunião do Comitê Técnico 
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realizado no dia 17 de maio. Disse ainda que foram enviadas eletronicamente para cada 

Conselheiro. Com a palavra o Superintendente da SUDENE, Mário Gordilho, neste 

momento como secretário-executivo do Conselho deliberativo, colocou o 1º item da 

pauta, solicitando que fosse dispensada a leitura da Ata da 24ª reunião do CONDEL, 

tendo em vista que todos receberam a Ata. O senhor Gustavo Canuto (Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Regional – Presidente do CONDEL/SUDENE), perguntou 

se todos estavam de acordo e colocou em votação, sendo aprovada a dispensa da leitura. 

Em seguida colocou para aprovação a referida Ata que foi aprovada. Com a palavra, o 

superintendente falou que foram pautados três assuntos além de assuntos de ordem 

geral. Fez a leitura do item 1.2, que se referiu à proposta do Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste, o PRDNE, e do projeto de lei que o instituirá e que será 

encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Casa Civil da Presidência da 

República para apreciação e deliberação, cumprindo-se assim o que prevê o inciso 2º do 

Artigo 10º da Lei Complementar nº 125 de 3 de janeiro de 2007. Lembrou que na 

elaboração do plano foram ouvidos os governos dos estados da área de atuação da 

SUDENE, a sociedade civil e especialistas de renome nacional e internacional, 

destacando que o PRDNE é um plano elaborado pelo corpo técnico da Sudene, disse 

ainda que o referido plano regional é um dos instrumentos de política nacional de 

desenvolvimento regional, e que integrará a estrutura de governança do planejamento 

Regional, e por conseguinte do planejamento Nacional. Ademais, disse que seus 

resultados serão anualmente avaliados pelo CONDEL. Lembrou também que o esforço 

é para que ele tramite juntamente com a proposta do orçamento plurianual do Governo 

Federal 2020 a 2023 que está prestes a ser enviado ao Congresso Nacional. Neste 

momento, o senhor Gustavo Canuto teceu um breve relato e um resumo rápido do que 

consistia o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. “É dito que aqueles que 

têm respostas prontas e rápidas para problemas complexos, em geral, estão errados”, 

desta forma colocou que desenvolver a Região não é uma tarefa simples, e que nos 

últimos 14 anos foram investidos R$ 380,0 bilhões de recursos federais nessa região. 

São R$ 27,0 bilhões anuais. Ponderou que ainda assim, apesar dos avanços, os índices 
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são ainda muito baixos. Falou sobre o índice de saneamento, de habitação, oferta muito 

aquém do que a população requer, e ressaltou sobre o problema muito conhecido por 

todos, o de segurança hídrica, a disponibilidade de água, não apenas para beber, mas 

para plantar, utilizar e gerar riqueza. O Ministro colocou também sobre a deficiência em 

relação à inovação e a tecnologia e que todos devem ter o mesmo acesso ao 

conhecimento que só se consegue com a internet, com as infovias, com a ligação dessas 

cidades todas em rede. Ressaltou as evoluções tecnológicas com o Ministro Marcos 

Pontes com o satélite que foi lançado e com um projeto diferenciado para colocar 

infovias em 36 cidades intermediárias. Disse que, além disso, existe a necessidade de 

capacitação para os gestores municipais, estaduais e federais. Enfatizou que “O plano 

veio e foi pensado em cima de uma estratégia Nacional de Desenvolvimento Social e 

Econômico, foi pensado em cima dos objetivos e desenvolvimento sustentável do 

milênio pela Agenda 2030 da ONU, além de outras muitas instâncias que vêm sendo 

discutidas por profissionais, doutores, professores doutores, e que este é o resultado de 

um trabalho de muitas mãos, muitas cabeças que pensaram e se dedicaram para produzir 

algo que fizesse sentido, para que pudesse enfrentar de fato, os problemas mais críticos, 

os pilares e os seus eixos”. Continuou colocando que o plano foi pensado e estruturado 

em seis eixos estratégicos, entre os principais, o de inovação. Disse que para se evoluir, 

a inovação precisa estar junto com a educação (educação básica e educação 

fundamental), para capacitar os jovens para o mercado de trabalho e, assim, ganharem 

condições de andar com as próprias pernas. Falou que esse é o objetivo que o Presidente 

coloca, pois, “a gente não quer ninguém dependendo do Estado, dependendo do 

governo, nós queremos que todos tenham condições de se bastar, de poderem andar com 

suas pernas, e daremos condições para isso, com dinamização e diversidade produtiva”. 

Destacou que, em cada local, existem capacidades e potenciais que não estavam sendo 

bem explorados. Ressaltou que o plano será fomentar o saber local, “quem consegue 

manejar um cordeiro, quem sabe produzir mel, entre outras tantas rotas que temos aqui, 

quem consegue pescar e produzir peixe, não vamos tentar forçar, impor uma outra 

atividade econômica, uma outra atividade produtiva, vamos entender, ter a sensibilidade 
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de verificar que a região, ela é diversificada, e essa diversidade é um potencial e um 

diferencial para ser devidamente explorado”. Destacou o desenvolvimento social, para 

garantir dignidade e, sendo assim, falou da necessidade de saneamento, habitação, 

mobilidade para as pessoas nas cidades, resumindo conservação ambiental e segurança 

hídrica. Porém, disse ainda que não se pode deixar que regiões com tanto potencial 

fiquem impedidas de progredir por questões ambientais, “vamos respeitar, mas respeitar 

com consciência, com inteligência e racionalidade. O meio ambiente tem que ser um 

parceiro do desenvolvimento e não um impeditivo do seu desenvolvimento”. E 

finalmente, falou sobre o desenvolvimento institucional, com sua burocracia, as 

dificuldades internas e a demora para rodar a máquina e exemplificou seu Ministério e 

que estavam tentando, desburocratizar e possibilitar que as coisas acontecessem. Disse 

que o tempo da política é diferente do tempo da administração, porém ressaltou que o 

tempo da sociedade é mais urgente. Dito isso, informou que o plano, além dos eixos e 

de programas estruturantes, ainda vem constituído com projetos e ações indicativas, que 

dão materialidade e consistência ao PRDNE. Neste momento, solicitou que 

reproduzissem o vídeo que esclarecerá a visão da região, não somente do Nordeste, mas, 

também, Minas Gerais e Espírito Santo, que fazem parte da área de atuação da Sudene. 

Ressaltou que um dos pontos centrais do plano foi analisar a região, não pela sua 

divisão política, pois não retrataria adequadamente, as diversidades da região. Destacou 

que no plano foi utilizado a divisão territorial que o IBGE finalizou em 2017, com as 

regiões intermediárias chegando a 50 cidades das 41 regiões intermediárias no interior e 

as 9 capitais para que o plano fosse pensado de acordo com essa divisão territorial, “ 

pegamos o que havia de excelente para produzir o que hoje apresentamos aos senhores e 

tenho certeza, e aí Presidente, é pela primeira vez em 30 anos que isso acontece, eu acho 

que é um grande feito, peço que coloquem o vídeo para que todos tenham, e 

compartilhe o nosso desejo desse Nordeste”. O vídeo apresentou os seis eixos 

estratégicos para implementação de um novo ciclo de desenvolvimento econômico 

social e integrado, em todos os estados da região, além do Norte de Minas Gerais e 

Espírito Santo. Inovação. Especificou cada um: Ciência Tecnologia e Inovação para 
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uma política de desenvolvimento ancorada na sustentabilidade; Desenvolvimento 

institucional para o apoio a governança e ao financiamento dos investimentos regional e 

local; Desenvolvimento de capacidades humanas com a agenda da Educação do Século 

21, com atenção especial à população jovem; Segurança hídrica e conservação 

ambiental, para o melhor gerenciamento dos recursos hídricos e conservação dos 

recursos naturais; Dinamização e diversidade produtiva com apostas em novas 

tendências da economia, novos arranjos produtivos e superação das culturas de 

subsistência; Desenvolvimento Social e Urbano com o enfrentamento da pobreza e da 

baixa qualidade de vida da população regional com melhoria dos serviços públicos. 

Finalizou destacando o objetivo do plano de fortalecer as economias locais e conferir 

mais autonomia aos municípios, interiorizando as suas ações de infraestrutura, 

contemplando prioritariamente 41 municípios de influência regional, além das capitais 

de cada estado. Ressaltou que estas cidades se tornem âncora de desenvolvimento 

regional, beneficiando municípios do seu entorno, criando uma rede de cidades 

intermediárias, promovendo sistemas inovadores de arranjos produtivos em suas áreas 

de influência. O PRDNE terá vigência de quatro anos, transitando no Congresso 

Nacional juntamente com o Plano Plurianual da União, significando que o PRDNE terá 

o seu financiamento, execução e continuidade garantidos por Lei Federal. De volta com 

a palavra, o Ministro Canuto, passou a palavra para o Governador Rui Costa da Bahia, 

para que pudesse tecer seus comentários. O Governador fez suas saudações, iniciando 

com os cumprimentos ao presidente Jair Bolsonaro, os Ministros, todos os 

representantes do Governo Federal presentes e também do Parlamento Federal. Saudou 

o governador Paulo Câmara, e em seu nome todos os presentes. Cumprimentou o 

Superintendente da Sudene, Mário Gordilho, parabenizando pela elaboração do plano, e 

em seu nome, cumprimentou todos os técnicos que se empenharam para a descrição e a 

preparação do plano. Continuou saudando o Ministro do Tribunal de Contas da União, 

senhor José Mucio, e em seu nome todos os órgãos de controle presentes. Falou em 

nome do consórcio dos governadores do Nordeste, recém-criado, destacando sua 

importância, e que nesse mês seria legalizado do ponto de vista institucional. Disse da 
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importância de se ter um plano de Estado e não de governo, para poder ser executado 

por outras gestões e efetivamente desenvolver a região. Destacou que, para o plano se 

tornar realidade, os governadores proponham obras de infraestrutura e tragam empresas 

privadas para o Nordeste e que o PRDNE possa contar com no mínimo 30% dos 

recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). Falou que todos nessa reunião 

estavam empenhados em atrair, não apenas os empreendimentos nacionais, mas, 

também, os internacionais. Disse da necessidade de estradas, energia, água, obras de 

saneamento, enfim investimentos da infraestrutura que são basilares para a atração de 

empreendimentos privados, pois não terão seus recursos bancados pela iniciativa 

privada, exceto quando projetos estruturados em PPPs. Complementou que tais 

empreendimentos irão alavancar emprego e renda nos estados nordestinos. Desta forma 

propôs a inclusão desse item na pauta para aprovação, como o ocorrido na reunião da 

SUDECO. Finalizou dizendo que com esse recurso, o Nordeste será mais competitivo, e 

capaz de sustentar um desenvolvimento de longo prazo. Antes de devolver a palavra ao 

Ministro disse “E eu quero Presidente, reafirmar aqui, em nome de todos os 

governadores, evidente que cada um tem a sua filiação partidária, seus compromissos 

políticos, mas todos, independente da filiação partidária, estão empenhados em fazer o 

Brasil crescer, em gerar empregos, em melhorar a vida do nosso povo. Nos colocamos à 

disposição do Governo Federal para um diálogo promissor, um diálogo objetivo, sem 

ideologias e questões partidárias, que possamos juntos, encontrar soluções objetivas, 

sejam para os projetos que tramitam no Congresso Nacional, sejam para ações que 

consideramos urgentes e necessárias”. Exemplificou que a União tem fundos sem uso 

há muitos anos, entre eles citou o Fundo Nacional de Aviação Regional, que desde a sua 

criação ainda não foi utilizado e que sem comprometer a função contábil econômica, 

parte desse recurso não precisaria ser sacado das contas do Governo Federal, mas que 

poderiam servir de base para um fundo garantidor para projetos de água, de esgoto, de 

infraestrutura, de ferrovias, servindo de garantia para projetos avaliados pelos órgãos do 

Governo Federal. Desejou que os debates no CONDEL tivessem êxito, e que o 

Consórcio dos Governadores estava à disposição para conversar com Ministros, 
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Parlamentares, lideranças do Senado, da Câmara, para juntos buscarem o consenso, e 

“sem quebra imediata das empresas estaduais, é preciso fazer uma transição para o novo 

modelo que nós queremos. Todos os governadores querem o novo modelo, mas até para 

viabilizar o novo modelo é preciso que os estados não fiquem com uma montanha de 

dívidas a pagar das empresas estaduais”. Com a palavra o senhor Gustavo Canuto 

agradeceu ao governador a manifestação. Disse que antes de acrescentar esse item na 

pauta, colocaria em votação a aprovação do próprio Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), e então passariam para essa questão, por ser 

muito delicada e muito sensível à região. Pôs em votação a proposição referente ao 

pedido de aprovação da proposta do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e 

do projeto de lei que o instituirá, porém houve uma intervenção do Governador do 

Maranhão que pediu a palavra, explicando que não votaria contra a aprovação do Plano, 

mas que gostaria de fazer três ressalvas e que fossem registradas em ata. Aproveitou 

para saudar o Presidente, Ministros, Parlamentares e colegas e demais participantes na 

reunião. Falou que um projeto de lei estaria adequado, no que se refere à técnica 

legislativa, mas, que achava fundamental que houvesse o debate sobre a sua 

operacionalização, e que por isso sublinhava as palavras do Governador Rui. Disse 

ainda não haver no Plano uma congruência completa entre o diagnóstico e as metas 

apresentadas. Enalteceu o Superintendente da Sudene que tem sido muito correto e 

eficiente assim como o Ministro Canuto, porém achou importante deixar claro que até a 

sua definitiva apresentação, houvesse uma revisão das informações que fundamentam a 

escolha dos projetos, “porque se há projetos prioritários, é claro que eles devem estar 

fundamentados em dados e informações”. Disse também que, no que diz respeito aos 

critérios de repartição dos recursos, “é preciso que haja um plano a mais, uma 

demonstração da razão das priorizações e a última ressalva diz respeito ao meu estado, o 

Maranhão. Eu já apresentei quando da consulta feita, gentilmente, pelo senhor 

Superintendente da SUDENE, alguns projetos, algumas redefinições inclusive da 

divisão das cidades Polo; o Presidente gosta muito de uma cidade do Maranhão 

chamada São Pedro dos Crentes. Essa cidade, senhor Presidente, ela está a 300 
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quilômetros mais ou menos de Imperatriz. A cidade de Balsas que o senhor conhece, 

fica a 400 quilômetros de Imperatriz, então eu apresentei ao senhor Superintendente da 

SUDENE o pleito, de que houvesse o reconhecimento de uma cidade polo a mais, que 

seria a cidade de Balsas, além da cidade de Imperatriz, exatamente porque é um 

território muito grande, corresponde a quase um país, essa microrregião que foi 

delimitada no nosso estado. Portanto nós consideramos que há uma indefinição técnica 

em relação a este ponto”. Complementou sua fala, ressaltando que os projetos do 

Maranhão foram respeitados de um modo geral no que se refere à infraestrutura, 

educação, ciência e tecnologia, e que houvesse a integração desses projetos no Plano. 

Com essas ressalvas, confirmou a qualidade do trabalho feito, mas que gostaria de 

colaborar para que houvesse a sua adequada aprovação e operacionalização em favor do 

Nordeste e do Brasil. Disse então: “Com essas ressalvas o meu voto é a favor do projeto 

de lei”. O Ministro Gustavo Canuto agradeceu ao governador Flávio Dino e esclareceu 

que, com relação ao financiamento do PRDNE, um grande empenho estava sendo feito 

para tornar o PRDNE uma realidade e por isso foi colocado que sua tramitação no 

Congresso se desse junto com o PPA e sua previsão orçamentária com essas prioridades 

definidas. Desta forma, ressaltou que o prazo definido na Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional seria o dia 31 de maio e explicou: “para que a Presidência 

da República tenha o tempo necessário para elaborar em conjunto com o PPA e 

encaminhar os dois projetos ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto”. 

Complementou que, além dos recursos orçamentários, ainda buscarão recursos dos 

fundos, tanto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, quanto 

do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e outras parcerias. Disse ainda que 

o plano será instituído como Projeto de Lei com três anexos e que o terceiro anexo 

definirá os projetos e as ações indicativas. Assim, o Ministro colocou como proposta 

fazer a votação para aprovação do Plano com a ressalva que, até o dia 31 de julho, os 

estados possam enviar complementações e, desta forma, a Casa Civil e a Presidência da 

República teriam um mês para fazer as adequações necessárias. Ressaltou, que seu 

financiamento e sua implementação dependerão de muitos fatores e que caberão aos 
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estados e aos Parlamentares imporem emendas a determinados projetos. Disse que o 

objetivo maior do PRDNE seria dar um direcionamento ao que foi pensado, balizado e 

referendado por todos que estavam presentes nesta reunião do CONDEL e se entre os 

estados ocorrerem uma priorização diferente, competirá ao estado buscar apoio, 

encontrando no orçamento, seus referidos programas anteriormente dispostos no PPA, 

caminho normal de execução. Dito isto, o Ministro disse acreditar que estaria 

contemplado as ressalvas colocadas pelo Governador Flávio Dino. E por fim, em 

relação à mudança das cidades intermediárias, não se poderia haver, pois os estudos 

foram baseados em pesquisa do IBGE, que fez a divisão territorial e o PRDNE tratou 

exatamente as 41 regiões intermediárias definidas nesse estudo do IBGE (2017), 

relacionando a cidade polo daquela região. Dito isso, colocando a data de 31 de julho, 

que permitirá a complementação das propostas de projetos e ações pelos estados, 

colocou em votação e foi aprovado.  O Ministro Canuto passou a palavra ao Camilo 

Santana, Governador do Estado da Paraíba. O Governador iniciou cumprimentando o 

Presidente Jair Bolsonaro, em nome do Ministro Canuto, cumprimentou todos os 

Ministros e em nome do Governador anfitrião, Paulo Câmara, todos os vereadores, 

prefeitos e parlamentares presentes. Parabenizou pelo Plano, pela estrutura dos seis 

eixos, principalmente, o eixo de inovação das capacidades humanas. Com este assunto 

colocou sua preocupação com relação ao investimento que o Nordeste tem feito na 

educação e que “é a grande saída para transformar uma sociedade de um país, e já 

colocamos para o Presidente a preocupação do fim do FUNDEB a partir do início no 

ano que vem”, falou ser importante este debate, pois teria a ver com o desenvolvimento 

para diminuição das desigualdades regionais. Parabenizou também o Superintendente da 

Sudene, Mário Gordilho, que esteve com cada governador para ouvir e dialogar antes da 

apresentação do Plano. Falou ser fundamental a cooperação de todos os estados 

nordestinos. Neste momento, apesar das limitações orçamentárias da União como foi 

relatado, ressaltou o interesse de investidores internacionais no Brasil e principalmente 

no Nordeste brasileiro e que, inclusive, governadores recentemente estiveram na China, 

na maior empresa de construção da Ásia e a terceira maior do mundo, e disse acreditar 



 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
CONSELHO DELIBERATIVO 
SECRETARIA-EXECUTIVA 

 

Ata da vigésima quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 
24 de maio de 2019, em Recife/PE. 

21 

que seria importante traçar alguns projetos prioritários que tenham influência regional. 

Exemplificou o caso das ferrovias que passam por todos os estados do Nordeste 

brasileiro, mas que faltava um instrumento para acelerar o processo e, colocou a 

sugestão de a SUDENE ser o órgão de interlocução com a força dada pelo Governo 

Federal de trazer para a Região essas concessões. Falou da Transnordestina, “que é uma 

obra que é fundamental para o Nordeste que hoje ligaria Piauí, Pernambuco e Ceará. Eu 

sou o governador no segundo mandato, passando quatro anos tentando lutar para essa 

ferrovia pudesse ser concluída, e tivemos dificuldades”. Complementou ainda que tais 

investidores poderiam ter as concessões para duplicar as BRs, pois ponderou ser a 

logística entre os estados o fator muito importante para o crescimento do Nordeste 

brasileiro, e que “possamos trazer os investidores com mecanismos que facilitem para 

não dependermos apenas dos recursos da União”. Reforçou a colocação do Governador 

da Bahia de que o PRDNE possa contar com no mínimo 30% dos recursos do Fundo 

Constitucional do Nordeste (FNE). Finalizou destacando que todos os governadores 

estavam em consonância com esta questão e parabenizou o Senador Fernando Bezerra, 

por ser um excelente interlocutor entre estados da Região sobre a questão da MP do 

saneamento e parabenizou o Ministro e Canuto e a Sudene pela elaboração do PRDNE. 

Em seguida a Governadora do Rio Grande do Norte pediu a palavra. A Governadora 

Fátima Bezerra fez seus cumprimentos ao Presidente Jair Bolsonaro, ao Ministro em 

nome de quem cumprimentou todas as autoridades presentes. Salientou três sugestões 

que havia encaminhado, anteriormente, ao Superintendente da SUDENE. Seria um 

acréscimo no Artigo 3º do Projeto de Lei, que instituiu o Plano Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste “o reforço da infraestrutura hídrica da região, o 

fortalecimento da infraestrutura logística do Nordeste e, por fim, fomentar ações de 

inclusão sócio produtiva”. Sugeriu ainda alterar o Artigo 4º da Resolução nº 126 de 

2018 para garantir e incluir a representação dos governadores no Comitê de 

Acompanhamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Reforçou 

em se destinar os 30% do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, para que 

sejam destinados aos estados para investimentos na região. Ressaltou que o PRDNE é 
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uma ferramenta muito importante para a promoção do desenvolvimento da região 

Nordeste. Disse que o Fórum dos Governadores do Nordeste e membros presentes na 

reunião do CONDEL, “dá uma demonstração de bom senso, quando apresenta, senhor 

Presidente da República, uma proposta bastante objetiva, a exemplo do que já fez 

exatamente o Centro-oeste que 30% dos recursos destinados ao FNE sejam destinados 

para os nossos estados, para que a gente possa pelo menos dá início a obras prioritárias 

inseridas aqui no Plano”. Concluiu, dizendo que por parte do Rio Grande do Norte e a 

exemplo dos outros estados, inseriu no plano de ações consideradas estratégicas na 

promoção do desenvolvimento, exemplificando o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 

destacando o Projeto Seridó, com a conclusão de Oiticica, mas reforçou a necessidade 

da conclusão do Projeto de Integração das Bacias do São Francisco, pois o Rio Grande 

do Norte será o último estado a receber as águas do São Francisco. No mais, ressaltou a 

questão do FUNDEB, que “na condição de coordenadora no Fórum Nacional dos 

Governadores do Brasil, quanto ao tema do FUNDEB, quero perante o Presidente da 

República, dizer da importância que é a gente avançar rumo ao novo FUNDEB. A 

proposta de Emenda a Constituição Senador Fernando Bezerra, já está no Senado, já 

está na Câmara, o novo FUNDEB simplesmente é um FUNDEB que possa ser agora 

permanente, bem como, ampliar a participação financeira do Governo Federal na 

política de financiamento da Educação Básica”. E por fim, concluiu a sua fala dirigindo-

se ao senhor Presidente solicitando permissão para dizer o quanto é imperativo para o 

Brasil, e especialmente para a Região Nordeste, que se possa avançar na expansão e 

fortalecimento no ensino superior e da educação profissional, fortalecendo as 

instituições de ensino superior no Brasil, no Nordeste e as instituições de educação 

profissional como é o caso dos IEF’s. Retomando o Sr. Gustavo Canuto, Ministro de 

Estado passou a palavra ao Senhor Governador Wellington do Estado do Piauí. 

Saudando os demais presentes acrescentou que: “É só para acrescentar no que foi 

colocado pelo Govenador Camilo, eu creio que além da China, vários fundos, vários 

investidores na Europa, Agência Francesa de Desenvolvimento, CRIC, o Fundo Inglês, 

na Europa portanto, países árabes, ou seja, tem um olhar muito especial nesse instante 
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para investimentos que nós, enquanto gestores de recursos públicos, estamos com 

dificuldades e pode em modelagens, com o setor privado nacional e internacional, tem 

uma solução, inclusive já faço aqui um convite, dia 22 de agosto nós vamos sediar em 

Teresina no Piauí, um momento Nordeste com a ABDID, Associação Brasileira de 

Infraestrutura e Desenvolvimento exatamente com apresentação das oportunidades de 

cada um dos Estados”. Complementou que tem um momento muito importante e 

questionou o que o Governo Federal vai tocar indagando, também, o que pode ser 

repassado aos Estados para que se possa tocar além daquilo que se tem autonomia. 

Dirigindo-se ao Presidente Jair Bolsonaro, apresentou a ideia de que o Senhor 

Presidente possa colocar, provavelmente, o Ministro do Desenvolvimento Regional, o 

Superintendente da SUDENE, que têm essa tarefa para que se trabalhe o Nordeste 

brasileiro. Finalizando parabenizou o plano e a forma como foi conduzido e disse que o 

Nordeste brasileiro está pronto para trabalhar e fazer o Brasil acelerar no crescimento. O 

Senhor Gustavo Canuto passou a palavra ao Governador de Alagoas, Renan Filho que 

dirigindo-se ao Presidente Jair Bolsonaro  disse querer, apenas, fazer uma leitura muito 

rápida do próprio plano para dizer qual é a mudança que o Nordeste vem 

experimentando ao longo dos últimos 40 anos: “ Em especial nos anos iniciais de 

presente século, na renda e no emprego, assim como da pobreza, registrou-se melhora 

dramática na educação onde o número de analfabetos entre 10 e 14 anos caiu de 41,9% 

em 1981 para 3,5% em 2014. A expectativa de vida do povo passou de 48 anos em 70, 

para 73 anos em 17, conforme dados do IBGE e IPEA”. Complementou que essa 

melhora observada foi em quase todos os setores no Nordeste. Acrescentou que, 

segundo o Centro Internacional de Políticas Públicas para o Crescimento Inclusivo, a 

taxa de pobreza, de acordo com a linha da pobreza definida para 2011, de 140 reais/per 

capita mês caiu de 65% em 2004 para 36% em 2013, e a extrema pobreza de 30% para 

8%. Dirigindo-se ao Presidente, aos Ministros, especialmente ao Senhor Osmar Terra, 

disse que o desafio do Nordeste agora é avançar em competitividade, em infraestrutura 

e, por isso, é muito importante que o plano seja aprovado e melhorado pelo Congresso 

Nacional e abra vertentes para o investimento direto por meio dos estados brasileiros. 
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Concluiu dizendo que: “há limites, 50% dos recursos do fundo destinado a pequenos, o 

FNE é destinado a pequenos investimentos, pequenos e micro investimentos, e uma 

parte também é investimento em infraestrutura, os governadores propõe 30%, mas 

certamente governadores estarão abertos para encontrar o ponto ótimo que permita as 

duas coisas caminharem paralelamente, de maneira que, essa reunião do CONDEL, se 

transforme num ponto novo de partida de inflexão para que a gente encontre um novo 

caminho de desenvolvimento para o Nordeste, em um novo ciclo”. Retomou a palavra o 

Senhor Gustavo Canuto e agradeceu as colocações dos Governadores e Governadora e, 

rapidamente, disse que tanto o São Francisco quanto à questão de rodovias e ferrovias, 

já estão habilitados no programa de parcerias de investimentos, sendo tocado aqui pelo 

General Santos Cruz, e o programa, inclusive, já esteve em Nova York, vai a São Paulo, 

Londres, Pequim, Dubai. Complementou que no próximo dia 5, o General Santos Cruz 

irá a França para discutir e angariar recursos para investimentos e infraestruturas 

relevantes. Exaltou ser uma preocupação do Governo Federal e que todos eles estão no 

Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, mas também estão no PPI, o que 

demonstra a relevância e a prioridade que o governo já dá para essas obras de 

infraestrutura. Colocou em votação o plano e informou que em outro momento 

discutiriam a resolução da infraestrutura especificamente. Esclareceu que aqueles que 

estivessem de acordo permanecessem como estivessem e declarou a aprovação, com 

ressalvas, do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esclareceu que quanto à 

solicitação do Governador Rui Costa: "aconteceu isso na SUDECO, utilização de 

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento para a Infraestrutura até 30%” 

depende de algumas alterações normativas que o presidente já está atento e isso está 

sendo trabalhado com esta ressalva, que se deve colocar para uma questão inclusive 

jurídica. Há necessidade que isso seja ultrapassado para que possam, mas o CONDEL 

pode sim, e aqui depende da celebração, apresentar uma resolução” Disse que, 

ultrapassados os entraves normativos, autorizará  que os governos utilizem até 30% dos 

recursos do fundo para investimentos em infraestrutura diretamente mas, ressaltou que 

isso só será possível se as alterações normativas prosperarem. Em seguida fez uso da 
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palavra o Senhor Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão e, dando razão ao 

Ministro, apresentou a sugestão de que ao invés de constar “obstáculos ou entraves”, 

pois não existem, uma vez que não constam da Constituição e que é, na verdade matéria 

de lei, sendo necessário, apenas, alterar a lei ordinária. Enfatizou que não é uma coisa 

complicada e que, na verdade, depende só de o Presidente assinar a Medida Provisória 

no dia seguinte. O Presidente Jair Bolsonaro informou que o Caiado está na vanguarda, 

o Chefe da Casa Civil e eles estão interessados e que a trazendo ele assina no momento 

oportuno. O Senhor Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão, dirigiu-se ao 

Presidente e disse ser rápido em fazer redação. Em seguida o Senhor Belivaldo Chagas, 

Governador do Estado de Sergipe, cumprimentou o Presidente e parabenizou a todos 

por esta reunião e disse que a informação que se tem é que a Medida Provisória está sob 

análise da Secretaria do Tesouro Nacional e que, caso consigam avançar nisso, com 

certeza o Presidente retornará à Brasília dizendo: “cheguei feliz do Nordeste e já estou 

assinando a Medida Provisória”, acrescentou que o Nordeste agradecerá. O Senhor 

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional agradeceu ao Governador e disse que 

fará a proposta de texto com as alterações. Então aprovado, colocou em votação a 

Resolução para a utilização de até 30% dos recursos do FNE pelos estados, 

condicionadas as alterações normativas que possam viabilizar a aplicação. Pediu que os 

que estivessem de acordo permanecessem como estavam e informou a todos a 

aprovação da Resolução.  Em continuidade, sugeriu que os próximos itens, por serem 

mais técnicos, fossem colocados de uma maneira mais célere. Com a palavra o Senhor 

Superintendente da SUDENE informou que o item 1.3 tratava-se do regimento e 

funcionamento do Comitê Técnico e que a Governadora sugeriu a inserção dos 

membros dos estados. Esclareceu que, hoje, tem a SUDENE e o BNB, Ministério do 

Desenvolvimento e Ministério da Economia e que inserir tais representantes ampliaria o 

Comitê e que isso seria muito bom. Em sequência o Senhor Gustavo Canuto, Secretário-

executivo do CONDEL/SUDENE, esclareceu tratar-se de regimento do comitê e que 

este teria que ser recriado no segundo semestre em virtude do advento do Decreto que 

extinguiu comitês. Prosseguiu colocando o Regimento em votação e dirigindo-se ao 
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Presidente do Tribunal de Contas, José Múcio. Esclareceu que a aprovação do 

Regimento Interno foi resultado de recomendação do TCU para que fizéssemos um 

acompanhamento mais próximo e célere em relação às aplicações do Fundo. Declarou 

aprovado o Regimento Interno. Passando para o próximo item da pauta, o Senhor 

Gordilho, Superintendente da SUDENE, informou ser o último item e que se tratava do 

relatório de resultados de impactos do FNE, exercício 2018. Sugeriu que o Presidente 

do Banco pudesse fazer uma rápida colocação sobre o assunto. O Senhor Gustavo 

Canuto, Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, pediu ao Presidente do 

Banco do Nordeste, Romildo Rolim, que, de forma breve, compilasse os resultados da 

aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, do ano 

de 2018. Com a palavra o Senhor Romildo Rolim saudou o Presidente Jair Bolsonaro, o 

anfitrião Doutor Ricardo Brennand e todas as autoridades presentes. Iniciou sua 

apresentação relatando que, no ano passado, o Banco Nordeste, como banco de 

desenvolvimento da Região Nordeste, aplicou R$ 43 bilhões, sendo R$ 32, 6 bilhões do 

FNE e que cumpriram toda a programação orçamentária do Fundo Constitucional. 

Complementou que fizeram as aplicações no agronegócio, indústria, comércio, serviços 

e infraestruturas e em todos os polos, desde o micro e pequeno produtor rural, micro e 

pequena empresa ressaltando que cumpriram toda a programação orçamentária do FNE 

da forma como foi desenhada pelo CONDEL no final de 2017. Comunicou que foi feito 

o relatório de impactos e resultados e encaminhado à SUDENE e que esta fez a sua 

avaliação, aprovou e apresentou alguns indicadores e recomendações de 

aperfeiçoamento. Em continuidade, informou que já está sendo conversado para 

inserção na programação orçamentária deste ano que está em andamento. Retomando, o 

Senhor Secretário-executivo do CONDEL/SUDENE, Ministro Canuto, parabenizou o 

Presidente do banco pelo discurso e salientou que as considerações feitas demonstram 

uma evolução de eficiência enorme, mais de 100% de aplicação adicional e ainda frisou 

que: “isso só reforça a importância do BNB como banco real de desenvolvimento para a 

região Nordeste”.  Dito isso, colocou em votação a aprovação do relatório dos 

resultados de aplicação dos recursos de 2018. Informou que esse último item da pauta 
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foi aprovado. Continuando o Senhor Wellington Dias, Governador do Estado do Piauí, 

pediu permissão ao Ministro Canuto e, reportando-se ao Ministro Almirante Bento e ao 

Presidente Bolsonaro falou que tinha sido acabado de lançar, no último encontro dos 

governadores do Nordeste, um plano que amplia a geração de energia. Complementou 

que nessa ampliação de energia tem um caminho especial para a nossa região: “é o caso 

da geração de eólica e energia solar, que pode alcançar inclusive responder por 80% da 

meta brasileira nesse caminho. Qual é o ponto? Nós tínhamos o Banco do Nordeste 

como um importante parceiro nesse financiamento, mas ainda no governo anterior, nós 

tivemos uma alteração que na área de energia eólica terminou sendo concentrado nos 

bancos públicos com o banco BNDES.” Enfatizou que queria, apenas, que pudesse ser 

estudada essa possibilidade: “com esse plano do Governo Federal com essa ampliação 

de ter também uma possibilidade, mesmo que haja a definição de cota adequada, enfim, 

para não sufocar as outras áreas, essa meta nessa área de energia eólica”. Prosseguindo, 

o Senhor Gustavo Canuto, Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, colocou 

como proposição extra pauta uma moção em apoio à realização de estudos para verificar 

e alterar a programação financeira do FNE na área de produção de energia renovável, 

eólica e fotovoltaica. Pediu que quem estivesse de acordo permanecesse como estava e, 

assim, anunciou que foi aprovada a moção, a pedido do governador Wellington Dias. 

Continuando informou que, por fim, com autorização do Presidente, uma nova 

estimativa do Banco do Nordeste indicou um retorno dos investimentos, dos 

financiamentos realizados que permitem que a aplicação em 2019 salte de R$ 23,7 

bilhões para R$ 27,7 bilhões, ou seja, R$ 4 bilhões a mais de recursos para investimento 

da região Nordeste pelo FNE. Ressaltou que é um resultado da eficiência administrativa 

da desburocratização defendida pelo Ministro Paulo Guedes, defendida pelo Presidente 

Jair Bolsonaro, de que é preciso fazer mais com menos, correr atrás dos recursos que 

forem emprestados e informou o resultado concreto: “R$ 4 bilhões a mais de recursos 

para a região. Destes R$ 4,3 bilhões serão investidos em infraestrutura e R$ 1,0 bilhão 

para o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado”. Complementou que 

esse programa já é feito na área rural e agora vai ser estendido para a área urbana e que 
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é um auxílio do governo aos pequenos, destinado aqueles que querem empreender, que 

querem tocar a sua vida e que, agora, o banco vai ajudar com que esses empreendedores 

tenham maior sucesso e agreguem maior valor. Reportando-se ao Presidente da 

República, disse que é com muita satisfação que além da aprovação do plano ter esses 4 

bilhões adicionais. Dessa forma, informou que estavam encerradas as questões técnicas 

e ressaltou que é emblemático e inédito que, em 30 anos da promulgação da 

Constituição, esta foi a primeira vez que se conseguiu enviar os três planos regionais de 

desenvolvimento, o do Centro-Oeste, da Amazônia e o do Nordeste. Em continuidade 

passou a palavra ao Senhor Nabhan Garcia, Secretário Especial de Assuntos Fundiários 

do Ministério da Agricultura Pecuária que cumprimentou a todos, enalteceu o trabalho 

do Senhor Ricardo Brennand e informou que tinha uma notícia com relação ao 

Ministério da Agricultura e salientou a determinação expressa do Presidente Jair 

Bolsonaro: “que nós déssemos toda a atenção possível ao Nordeste no sentido agrário e 

fundiário, uma atenção especial aqueles cidadãos, Senadora Fátima Bezerra, que 

receberam as suas terras, porém infelizmente como nós dizemos lá no nosso encontro, 

até hoje não receberam seus títulos de propriedades”. Comunicou que o Presidente 

Bolsonaro pretendia que transformassem os assentados em proprietários rurais, 

recebendo já nos próximos dias, incluindo Minas Gerais e o Espírito Santo, 3.149 títulos 

de propriedades, e chegando até o final do ano em um número aproximado de 10 mil 

títulos de propriedades definitivas. Acrescentou que estão estendendo também, através 

do Terra Legal, uma regularização fundiária ampla e implantando um mutirão para que 

pudessem outorgar o título definitivo de proprietário para que esse produtor tenha a sua 

escritura definitiva. Comunicou, também, que: “temos um plano já em prática com uma 

força-tarefa para implementar uma política de incentivo ao produtor, levar o maquinário 

ao pequeno produtor, agricultor familiar, com irrigação, com logística, com boas 

estradas, com incentivo à criação de cooperativas”. Enfatizou que o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento está 24 horas de portas abertas a todos, citando os 

governadores do Nordeste, parlamentares do Nordeste, entidades, CONTAG e todas as 

demais entidades, de forma que possam dialogar, ouvir e atender o pedido daqueles 
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senhores. Finalizando sua fala, anunciou a compra que o governo federal acabou de 

realizar, de 200 mil toneladas de milho para serem colocados à venda como milho 

balcão pela CONAF a um preço muito mais abaixo do que o praticado antes e que o 

governo está integrado para que o Nordeste receba todos os benefícios que precise. O 

Senhor Gustavo Canuto agradeceu a manifestação do Secretário Nabhan e passou a 

palavra ao Ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia que cumprimentou o 

Presidente Jair Bolsonaro e todos os presentes. Disse que tudo o que tem visto tem 

conexão com tecnologia e o Ministério de Ciência Tecnologia Inovações e 

Comunicações está à disposição completa do projeto do Programa para que o seu 

Ministério possa participar em todas as etapas e trazer o que o futuro aponta, pois o 

futuro é conhecimento, tecnologia. Ressaltou que: como o Presidente falou, tem-se a 

questão da conectividade no Nordeste e que vem aí um programa chamado “Nordeste 

Conectado” e que são 52 cidades mais 25 polos, e isso significa 2500 escolas 

conectadas mais 780 unidades básicas de saúde, hospitais conectados, internet com fibra 

e que está falando em velocidade aproximada de 100 GB, e mais 125 postos de 

segurança. Falou sobre a questão da água em Campina Grande e que tem lá um centro 

de testes de tecnologias de dessalinização que vai ser ampliado e que, no momento, 

foram testadas máquinas de dessalinização já nos mercados nacionais e internacionais, 

mais um laboratório e que vai ser criado um centro de tecnologias de água para 

desenvolvimento de tecnologias nacionais para equipamentos de dessalinização, reuso e 

tratamento da água. Complementou que isso gera novas empresas e novos empregos 

também na região. Acrescentou que o programa Ciência na Escola, que vai levar ciência 

e tecnologia para o Ensino Fundamental e Médio, será ampliado depois para a parte de 

informação profissional. Informou ter um prazer muito grande em poder participar e 

poder ajudar com o Ministério de Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações. 

Prosseguindo, o Senhor Gustavo Canuto, Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Regional, agradeceu ao Ministro Marcos Pontes e passou a palavra ao Ministro Osmar 

Terra, Ministro de Estado da Cidadania que iniciou sua fala dizendo que o seu 

Ministério é o que mais tem Nordestino do governo e que trabalha muito com a 



 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
CONSELHO DELIBERATIVO 
SECRETARIA-EXECUTIVA 

 

Ata da vigésima quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 
24 de maio de 2019, em Recife/PE. 

30 

prioridade que o Presidente Bolsonaro determinou. Anunciou alguns dados desse ano 

que o Ministério está priorizando por orientação do Presidente: “O Ministério vai 

colocar R$ 336 bilhões para o BPC e Bolsa Família só para a população do Nordeste, 

como o Presidente anunciou, tem o 13º que é quase R$ 2 bilhões a mais só para o 

Nordeste, as cisternas, nós temos com o recurso do BNDES, foi completada agora R$ 

100 milhões em cisternas e também para uma articulação com Linux Floriano, com 

outros Ministros, nós conseguimos 100 milhões a mais agora do direito, do Fundo do 

Direito Difuso que vai para as cisternas de escolas do Nordeste.” Complementou que 

vão zerar as escolas no Nordeste que não tem água e as que ainda não tem água potável 

e que para isso já tem recursos disponíveis para começar a operação. Informou que a fila 

do Bolsa Família continua zerada e que vai ter dois milhões e meio de microcrédito para 

ajudar. Acrescentou que tem dois milhões e 600 mil para os jovens do Bolsa Família no 

Nordeste, entre 18 e 29 anos, que nem trabalham, nem estudam. Comunicou, ainda, que: 

“nós estamos fazendo uma parceria com o sistema S, que pode chegar na casa, para o 

Nordeste, de R$ 100 milhões para a capacitação técnica, além disso, tem esses R$ 2,5 

bilhões de microcrédito para esses jovens também, para capacitar para o 

microempreendedorismo”. Complementou que tem R$160 milhões para o Criança Feliz 

e que vão dobrar o número de Centros Dias, que é para crianças vítimas da microcefalia 

e para crianças com deficiência em geral. Quanto à Lei Rouanet, disse que, por 

orientação do Presidente, foi realizada uma redução importante do valor por projeto, 

mas pensando no Nordeste, tem-se a expectativa de aumentar de 3% para 20% dos 

valores da Lei Rouanet e que isso significa aumentar seis vezes o valor para projetos 

culturais do Nordeste. Ainda, relatando benefícios para o Nordeste, informou que: 

“Além disso, o PAA, compra institucionais, programa de aquisição de agricultura, o 

programa do leite que o Governador Renan tanto defende aí, nós vamos chegar a R$ 

150 milhões esse ano, e com as compras institucionais também”.  Informou que muitas 

obras do IPHAN foram inauguradas em Alagoas, no centro histórico de Marechal 

Deodoro e que essas obras montam cerca de 12 milhões de reais. Retomando o Senhor 

Gustavo Canuto, Secretário-executivo do CONDEL/SUDENE agradeceu ao Ministro 
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Osmar Terra. Passou a fala ao Senhor Gilson Machado, Presidente da EMBRATUR, 

que saudou o Presidente da República e a todos os presentes e disse que não consegue 

imaginar uma recuperação econômica efetiva e rápida do Nordeste sem o turismo. 

Informou que se tem hoje, em torno de 45 a 50% de leitos fechados nos hotéis do 

Nordeste, apesar de ter o povo mais acolhedor e ter o Caribe no nordeste brasileiro, uma 

Apolinésia no Brasil que é a região de Angra e que o Governo está fazendo o dever de 

casa. Continuou pedindo o empenho de todos os governadores do Nordeste e pediu que, 

através de seus secretários de turismo, divulgassem a mudança do País, bem como 

mostrassem o nordeste brasileiro lá fora. Encerrando os trabalhos o Senhor Gustavo 

Canuto, citou que foram exemplo o Ministro Marcos Pontes, o Ministro Osmar Terra, o 

Presidente Gilson, que colocaram ações de curtíssimo prazo e imediatas e que isso foi 

fruto de um trabalho realizado nas primeiras semanas ainda da gestão, no início ainda 

em janeiro quando o Ministro Santos Cruz, Onix e Floriano, juntos, definiram que a 

região Nordeste era prioritária e por isso deveríamos pensar além do longo prazo, do 

médio prazo, ações para já. Agradeceu a todos os presentes e passou a palavra para o 

Presidente da República, o Senhor Jair Messias Bolsonaro que disse ser Pernambuco um 

Estado muito especial e complementou: “O nosso exército brasileiro nasceu aqui, em 

1648, na batalha de Guararapes, e mais ainda, nesse ano deu-se o início nacionalidade 

brasileira que tínhamos um batalhão com mandar para o branco, e outro para o negro e 

outro para o índio, e o dia hoje é especialíssimo, 24 de maio prezado General Pedro 

Paulo de Mello Braga, comandante da 7ª região militar. Hoje é dia da nossa querida 

Infantaria”. Parabenizou a todos os presentes especificando todos os comandantes. 

Continuou declarando amor ao Nordeste e, assim, encerrou a 25ª Reunião do CONDEL 

SUDENE. Nessa ocasião, o Presidente do CONDEL, Senhor Gustavo Canuto, 

agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Superintendente da SUDENE, 

Mário Gordilho que também agradeceu a presença de todos os membros do Conselho 

Deliberativo da SUDENE e deu como encerrada a reunião. Solicitou que fosse lavrada a 

presente Ata e que, depois de aprovada, seria assinada por ele, Superintendente Mário 

Gordilho e pelo Secretário Executivo Gustavo Canuto, Presidente do Conselho 
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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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