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Pedido de apoio à aprovação, pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, da complementação de cargos e funções 

gratificadas, objetivando posterior sanção de uma nova e adequada 

estrutura regimental para a SUDENE 
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MOÇÃO Nº 003, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008 
 
 
 O Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, em sua 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 

2008, na localidade de Suape, Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 125, de 03 de 

janeiro de 2007, pelo Decreto nº 6.219, de 04 de outubro de 2007 e pelo seu Regimento 

Interno, vem manifestar a Vossa Excelência, Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, Paulo Bernardo, esta MOÇÃO pela URGÊNCIA no encaminhamento ao 

Congresso Nacional, do complemento dos cargos, para aprovação e posterior sanção, 

para que seja feita a estruturação  definitiva da SUDENE em razão das dificuldades 

atualmente enfrentadas pela Autarquia para o exercício de suas funções, hoje ainda com o 

mesmo tamanho da antiga e extinta ADENE - Agência de Desenvolvimento do Nordeste, e 

portanto, incompatível com as competências aprovadas pelo Congresso Nacional e 

sancionadas por Vossa Excelência por meio da Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro 

de 2007.  

 

 Em seu histórico, no decorrer da tramitação das providências para esta estruturação, 

foram verificados diversos equívocos que resultaram no envio ao Congresso Nacional pelo 

Ministério do Planejamento, de um Projeto de Lei que não reflete as reais necessidades de 

cargos para que a SUDENE possa contar com uma operacionalidade compatível com as 

suas funções.  

 

O fato concreto é que hoje, com apenas 66 cargos comissionados e funções 

gratificadas advindas da ADENE, incompatível em tamanho, com as suas 

responsabilidades, a SUDENE vivencia diversas lacunas no exercício de suas 

competências. Quando alcançar sua plena capacidade a SUDENE deverá contar com um 

total de 580 servidores dos quais 400 previstos para provimento por concursos público e 

um corpo gerencial formado por 165 pessoas nas mais diferentes funções comissionadas ou 

gratificadas. 

 

Para tanto, em março deste ano, a SUDENE encaminhou a esse Ministério, por 

intermédio do Ministério da Integração Nacional, proposta  com a devida fundamentação, 

para a concepção de uma estrutura regimental com 165 cargos comissionados e funções 

gratificadas, dos quais 66 aproveitados da ADENE. Esta proposta foi encaminhada pelo 

Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional, Sua Excelência o Senhor Luiz 

Antônio Souza da Eira, por meio do ofício MI nº 172, de 19 de março de 2008. 
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Em 14 de maio de 2008 a Casa Civil da Presidência, encaminhou ao Congresso 

Nacional a Mensagem Presidencial nº 288, publicada no DOU de 15/05/08 com o texto que 

dispunha sobre a criação de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento 

Superiores-DAS e de Funções Gratificadas, destinadas ao Ministério da Integração 

Nacional, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, à 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e ao Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. No Congresso recebeu a classificação 

de Projeto de Lei nº 3430.  

 

Na primeira semana de junho deste ano (início da tramitação do PL 3430 na 

Comissão de Trabalho da Câmara) ao acompanhar a tramitação, a SUDENE descobriu erro 

na remessa feita pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão à Casa Civil, pois 

com o equivoco, ao invés de um pedido de 99 cargos e FGs como acréscimo, só havia uma 

demanda para a SUDENE de 64 cargos. Ou seja, ao invés de uma estrutura final com 165 

cargos, a Autarquia contaria com uma de 130 cargos, mesma quantidade do Decreto nº 

6.198, de 28 de agosto de 2007, o primeiro, que regulamentou a estrutura regimental e veio 

a ser revogado pelo Decreto nº 6.219, de 04 de outubro de 2007, e possuidor de diversas 

limitações decorrentes de competências previstas legalmente, mas não inseridas em sua 

estrutura, a exemplo da gestão de convênios, das funções descentralizáveis para escritórios 

e de algumas atividades de apoio administrativas. 

 

Em 04 de julho de 2008 a SUDENE encaminhou ao Chefe de Gabinete do Ministro 

da Integração Nacional, pedido para que solicitasse junto ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão-MPOG, a complementação, com sugestão de uma Mensagem 

Presidencial com o acréscimo necessário. Este assunto tramitou internamente no MPOG e 

foi levado à Secretaria de Gestão-SEGES do MPOG, porém não houve prosseguimento da 

providência, contrariando as expectativas verbalizadas por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião de instalação e posse do 

Conselho Deliberativo da SUDENE em Maceio/AL, no dia 30 de abril deste ano, ao 

enaltecer o novo papel da recém criada Autarquia, de cuja ata daquela reunião extraímos 

alguns trechos de suas palavras: 

 

“...Nós entendemos que somente assim se faz política econômica de 

desenvolvimento em regime democrático. Ou seja, abrindo espaços de cooperação, sem os 

quais uma sociedade não legitima as condições necessárias para a geração duradoura de 

riqueza, que promove o bem-estar de todos. A Sudene, minhas senhoras e meus senhores, é 

um desses espaços de cooperação. Ela foi extinta em 2001, depois de sucateada, quando 

deveria ter sido corrigida e reformada. Mas recupera agora o seu papel como ferramenta 

indispensável na coordenação regional para o desenvolvimento brasileiro e nordestino. 

Sobretudo, é preciso enfatizar um aspecto dessa nova etapa. A nova Sudene e o Fundo de 
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Desenvolvimento Regional não despontam num vazio de conteúdo estratégico e 

orçamentário, típicos de um passado que negligenciava a agenda do desenvolvimento e se 

omitia diante das prioridades nacionais. A nova Sudene não terá que remar contra a maré de 

um Estado omisso e desprovido de projetos para o futuro brasileiro. Ao contrário, nós nos 

empenhamos para retomar o desenvolvimento no primeiro mandato, e agora, com o PAC, o 

investimento voltou a comandar as prioridades do setor público nacional... 

 

...A atenção e o cuidado com o Nordeste não são um favor do Presidente da 

República. Evidenciam apenas a coerência estratégica de um governo que reconhece na 

questão regional uma das alavancas mais poderosas de multiplicação do nosso 

desenvolvimento... 

 

...Essas instituições que foram criadas, em momentos excepcionais e de expectativa 

da nação brasileira, jamais poderiam ter sido extintas porque tiveram problemas gerenciais. 

Quando tem um problema gerencial, a gente troca o gerente e não acaba com a instituição. 

Nós, agora, precisamos recuperar o tempo perdido. Obviamente que nós temos toda a 

experiência do funcionamento da Sudene, tudo que foi erro e tudo o que foi acerto, para 

que, entre erros e acertos, a gente possa encontrar um denominador comum que a faça 

cumprir as finalidades para a qual ela está sendo recriada, ou seja, cuidar do 

desenvolvimento regional no nosso País, tão desigual nos dias de hoje... 

 

...A nação passa pelo orgulho do seu povo, ela passa pela crença do seu povo e este 

é o momento que o Brasil está vivendo. E, certamente, companheiros, o Brasil está 

vivendo, porque um dia elegeu também governadores e prefeitos que pensam como nós 

pensamos. Meu caro Geddel, que a Sudene tenha toda a competência do mundo para fazer 

valer o esforço que nós fizemos de recriá-la. É como um filho, imagine a alegria, um filho 

que a gente tem e que parecia que tinha morrido. E, de repente, aquele filho que estava 

morto ressurge. Esse filho ressurge com muito mais vontade de acertar do que aquele filho 

que morreu por inanição. Portanto, meus companheiros da Sudene, que Deus guie os passos 

de vocês, que os governadores exijam e cobrem de vocês as coisas e que, por favor, 

cumpram com o sonho do nosso querido e insubstituível Celso Furtado.”, completou. 

 

Este Conselho Deliberativo lembra ainda, as palavras proferidas pelo nosso nobre 

Conselheiro, o Governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, que, como anfitrião daquela 

reunião histórica, em nome dos Governadores nordestinos, renovou o apelo para que os 

Governadores presentes atuem juntos tornando realidade a Sudene que renasce. “Vamos 

criar uma Sudene forte como o povo nordestino merece e o Nordeste agradece e reconhece 

o empenho do Presidente Lula”, finalizou o Governador. 
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Enquanto isso, tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 3430, em vias de 

aprovação, com uma proposta de criação de 64 cargos para a Autarquia, enquanto ela está a 

demandar 99 cargos, de forma a poder estruturar o seu funcionamento com um total de 165 

cargos e funções gratificadas. O pedido de complemento já foi encaminhado ao Ministério 

do Planejamento conforme anteriormente citado, mas encontra-se parado e sem resposta 

quanto ao seu encaminhamento à Casa Civil.   

 

  Em decorrência deste atraso tanto na aprovação dos cargos pelo Congresso 

Nacional, quanto do encaminhamento pelo MPOG à Casa Civil, do complemento para 

envio ao mesmo Congresso, estão sendo retardadas: 

 

1. a implementação de uma Estrutura Regimental final e compatível com as reais 

competências da SUDENE; 

2. a implementação do Regimento Interno definitivo da SUDENE; 

3. a criação dos escritórios da SUDENE nos estados do Ceará e da Bahia para dar 

celeridade às vistorias em pleitos de Incentivos fiscais e de convênios, além do 

exercício da representação, de forma a reduzir custos com despesas de 

locomoção e hospedagem; 

4. a instalação de algumas das unidades previstas na Estrutura Regimental, mesmo 

a vigente (Decreto nº 6.219/07). Um exemplo disso, suas as competências da 

Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, reduzidas a uma 

Coordenação-Geral provisoriamente subordinada à Diretoria de Planejamento e 

Articulação de Políticas (parágrafo único do art. 19 - Anexo I do Decreto nº 

6.219/07. 

 

 Desta forma, o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em ato constituído pela presença de sua Excelência o Senhor Secretário 

Executivo do Ministério da Integração Nacional, Luiz Antônio de Souza da Eira 

(Presidente do Conselho Deliberativo), Senhor Superintendente da SUDENE, Paulo Sérgio 

de Noronha Fontana (Secretário Executivo do Conselho Deliberativo), Suas Excelências os 

Senhores Governadores do Maranhão, Jackson Lago, do Piauí, Wellington Dias, de 

Pernambuco, Eduardo Campos, e de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, Vice-Governadores do 

Ceará, Francisco José Pinheiro, da Paraíba, José Lacerda Neto, de Sergipe, Belivaldo 

Chagas, e da Bahia, Edmundo Pereira, Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolim, Suas Excelências os 

Senhores Secretários Executivos dos Ministérios da Fazenda, Nelson Machado, (absteve-se 

de apoiar a Moção) e do Planejamento, Orçamento e Gestão, João Bernardo Bringel, 

(absteve-se de apoiar a Moção), Sua Excelência o Senhor Prefeito da Cidade do Recife, 

João Paulo Lima e Silva, representando a  Frente Nacional de Prefeitos, bem como, pelos 

Senhores representantes das Confederações Nacionais da Indústria, Jorge Wicks Côrte 
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Real, da Agricultura, Mário Antônio Pereira Borba, e do Comércio, Josias Silva de 

Albuquerque, e mais, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria, Moisés José de Melo, na Agricultura, Aristides Veras dos Santos, e no Comércio, 

Valmir de Almeida Lima, e do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Roberto Smith, 

e mais, Sua Excelência a Senhora Secretária para o Desenvolvimento da Região do 

Jequitinhonha, Mucurí e Norte de Minas, Elbe Brandão, representando o Governador do 

Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, Sua Excelência o Senhor Secretário de 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte, José Rufino Júnior, 

representando a Governadora do referido Estado, Vilma Maria de Faria, Sua Excelência o 

Senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e Presidente 

de SUAPE, Fernando Bezerra Coelho, no pleno exercício de seus poderes regimentais e 

empenhado em defender o legítimo funcionamento da SUDENE nos termos definidos pela 

Lei Complementar nº 125 de 03 de janeiro de 2007, aprovou e encaminha a presente 

MOÇÃO, alertando para o respeito que deve ser conferido à Lei Complementar nº 125/07, 

que criou a SUDENE, e, bem assim, para as providências que devem ser desembaraçadas 

nesse Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a complementação, o mais 

rápido possível, dos cargos necessários à criação de uma Estrutura Regimental compatível 

com as competências estabelecidas para a SUDENE, provendo-a de todas a condições 

necessárias, razão pela qual solicita a Vossa Excelência, Senhor Ministro, especial atenção 

para as URGENTES medidas nesse sentido, sugerindo, ao mesmo tempo, que a Secretaria 

Executiva deste Conselho envie cópia desta MOÇÃO a Sua Excelência o Senhor Presidente 

do Congresso Nacional, Garibaldi Alves.  

 

 Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em sua Terceira Reunião Ordinária. 

 

 

 

 

 

SIGNATÁRIOS  EM ANEXO 

 

 


















