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Moção nº 006, de  2017, pela aprovação do apoio à Rede Palma, e à condução, pela SUDENE, de tratativas junto às autoridades da área 
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Pedido de apoio à consolidação da REDE PALMA, e à condução de 

uma ação integrada da SUDENE junto às autoridades econômicas 

do Governo Federal, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, e ao Banco do Nordeste a 

fim de estruturar e desburocratizar linhas de crédito para o  

cultivo da Palma no âmbito do Fundo Constitucional do Nordeste 

(FNE) e do Programa Nacional de Fortalecimento  

da Agricultura Familiar (PRONAF) 
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MOÇÃO Nº 006, DE 27 DE JULHO DE 2017 
 
 O Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, em sua 21ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de julho de 2017, 

na cidade de Recife, estado de Pernambuco, no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, pelo 

Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014 e pelo seu Regimento Interno, vem manifestar a 

Vossas Excelências, dignos representantes dos governos estaduais e Federal, e gestores de 

entidades não governamentais, classistas ou não, esta MOÇÃO para apoio à REDE 

PALMA, e à condução de uma ação integrada da SUDENE junto às autoridades 

econômicas do governo federal, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, e ao Banco do Nordeste a fim de estruturar e 

desburocratizar linhas de crédito para o cultivo da Palma no âmbito do Fundo 

Constitucional do Nordeste (FNE) e do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), ademais da adesão do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a esta Rede 

pelas razões que se seguem.  

 

 O semiárido brasileiro é uma região que se estende por quase um milhão de km² do 

território nacional e onde vivem mais de 23,8 milhões de brasileiros , sendo 38% destes (9 

milhões de pessoas) no espaço rural. Essa região é marcada por grandes desigualdades 

sociais, tendo sua economia composta, basicamente, pela agricultura familiar de baixo 

rendimento e pela pecuária extensiva, sendo ambas as atividades diretamente afetadas pelos 

períodos de seca. 

 

Especificamente sobre a pecuária, esta tem condições de representar o eixo principal 

dos sistemas de produção familiar no semiárido, desde que se estruture um suporte 

alimentar que garanta reservas para o período seco e dessa forma permita aos criadores 

manejarem rebanhos maiores, mesmo em pequenas propriedades, gerando escala de 

produção que assegure renda e lucros capazes de melhorar a qualidade de vida no campo. 

Além disso, a pecuária tem um papel significativo para os pequenos agricultores dos países 

em desenvolvimento, pois ela provê elementos essenciais à economia, tais como: tração 

animal, transporte, esterco como fertilizante e combustível, alimento, fibras, couro, 

poupança e renda, pela venda de animais e produtos. 

 

Em virtude deste contexto, a SUDENE propõe o apoio à REDE PALMA, 
caracterizada por um sistema organizacional com a capacidade de reunir indivíduos e 

instituições voltadas ao fortalecimento da cultura da Palma, formada por uma estrutura 
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flexível, horizontal e colaborativa. Tendo em vista que, por definição, Redes são estruturas 

abertas capazes de expandir de forma ilimitada, a REDE PALMA tem o objetivo de 

fomentar o diálogo e articulação entre instituições de desenvolvimento regional, como 

universidades, instituto de pesquisas, pesquisadores e a iniciativa privada, no sentido de 

analisar cenários, propor ações e consolidar as potencialidades da Palma no semiárido 

brasileiro. Neste sentido, o papel da SUDENE será de articulação político institucional e 

repositório de informações, já tendo disponibilizado no site da Autarquia espaço para 

intercâmbio de informações relevantes na temática da PALMA FORRAGEIRA, secretaria 

executiva, hospedagem e apoio orçamentário em caráter complementar aos demais órgãos 

da Rede. Já o papel das demais instituições membros da Rede, será de acordo com a sua 

natureza institucional (pesquisa e desenvolvimento tecnológico, fomento, extensão, 

articulação, etc.). 

 

 Visando validar este apoio à Rede, foi realizada no dia 1º de junho deste ano, na 

sede desta Autarquia, reunião do Comitê de Articulação das Secretarias de estado da área 

de atuação da SUDENE, que atuam no Setor Agropecuário, para subscrição de uma moção 

de apoio à mencionada Rede, cujo objetivo central é o de fortalecer e estimular a Cultura da 

Palma Forrageira, já com o aval e as sugestões dos presentes. 

 

O primeiro destaque da referida reunião foi para a questão do crédito destinado o 

cultivo da Palma. Neste sentido, ressaltou-se a necessidade de unir as bancadas federais da 

área de atuação da SUDENE para uma ação integrada junto ao Banco do Nordeste, à 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, 

ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda no sentido de estruturar  e desburocratizar 

linhas de crédito para o cultivo da Palma no âmbito do FNE e do PRONAF.  
 
Além disto, evidenciou-se a importância do envolvimento de outras Instituições 

Federais além da SUDENE, como o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo este último particularmente 

importante por seu envolvimento na questão da sanidade vegetal, haja vista a dizimação das 

variedades comuns de Palma pela cochonilha do Carmim. Sobre este tema, foi levantada a 

imperativa necessidade de se certificar pequenos produtores de Palma e de se investir no 

desenvolvimento variedades resistentes à cochonilha. 

 

Diante do exposto, o Conselho Deliberativo da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, em ato constituído pela presença de sua Excelência o 

Senhor Ministro da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, Presidente do referido 

colegiado, e demais Conselheiros subscritores da ata de presença da 21ª Reunião do 

Conselho Deliberativo da SUDENE, no pleno exercício de seus poderes regimentais e 
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empenhados em defender o legítimo fortalecimento dos instrumentos de desenvolvimento 

regional, hipotecam seu apoio ao requerimento da SUDENE e das Instituições 

representadas na reunião do Comitê de Articulação das Secretarias de estado de sua área de 

atuação, do Setor Agropecuário, à Rede Palma, bem como, às negociações que viabilizem 

uma ação integrada da SUDENE e Banco do Nordeste, com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, 

o Banco Central e o Ministério da Fazenda, a fim de estruturar e desburocratizar linhas de 

crédito para o cultivo da Palma no âmbito do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) e do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e subscrevem 

esta moção para este fim.  

 

Desta forma, a SUDENE pede a aprovação da presente MOÇÃO.  

 

Subscrevem-na os integrantes da lista de presença da reunião. 

  

 Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em sua vigésima primeira reunião ordinária. 

 

   

SIGNATÁRIOS  EM  ANEXO 

 














