MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONDEL/SUDECO

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Condel/Sudeco), Reunião
Conjunta entre as Superintendências de
Desenvolvimento
do
Centro-Oeste
(Sudeco), do Nordeste (Sudene) e do Norte
(Sudam), realizada em 04 de abril de 2018,
em Brasília (DF).

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2018, com início às dezesseis horas e trinta minutos,
nas dependências do Palácio do Planalto, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília
(DF), sob a presidência do Exmo. Sr. Michel Temer, Presidente da República, foi realizada a
10ª Reunião Ordinária do Condel/Sudeco, Reunião Conjunta entre Sudeco, Sudene e Sudam,
secretariada pelo Sr. Helder Zahluth Barbalho, Ministro de Estado da Integração Nacional. A
reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Rodrigo Sobral Rollemberg,
Governador do Distrito Federal; Sr. Marcos Jorge de Lima, Ministro Interino da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC); Sr. Fernando Coelho Filho, Ministro de Minas e
Energia (MME); Sr. Felipe Sartori Sigollo, Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da
Educação (MEC); Sr. Marcos Henrique Derzi Wasilewski, Superintendente, e Sra. Tamyris
da Silva Gonçalves, Ouvidora, representando a Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco); Sr. Paulo Rogério Caffarelli, Presidente, e Sr. José Eduardo Pereira
Filho, Vice-Presidente de Governo, ambos membros do Banco do Brasil S.A. (BB); Sr. Ademir
Araújo Santana, Assessor Tributário da Federação do Comércio, Bens, Serviços, Turismo do
Distrito Federal (Fecomércio/DF). Assim como Conselheiros e representantes do Condel/Sudene
e Condel/Sudam. Não estavam presentes os Conselheiros do Condel/Sudeco representantes do
Governo do Estado de Goiás, do Governo do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), do
Ministério do Turismo (MTUR), do Ministério da Fazenda (MF), da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso (Fetagri/MT) e da Associação MatoGrossense dos Municípios (AMM). O Secretário da Sessão cumprimentou os Conselheiros e os
presentes, agradeceu pela presença de todos, e declarou aberta a primeira reunião conjunta entre
as Superintendências. Em seguida, fez um resumo sobre os assuntos que seriam tratados no
encontro, destacando sobre o financiamento de energia solar para pessoa física através dos
Fundos Constitucionais para a geração e produção de energia limpa para o sistema, respeitando o
meio ambiente e barateando o custo de vida das famílias brasileiras. Falou também sobre a
disponibilização de mais de 1 (um) bilhão de reais para que o Programa de Financiamento
Estudantil (Fies) possa ser operado através dos Fundos Constitucionais. Informou a respeito da
assinatura, nesta reunião, de contratos na ordem de 1 (um) bilhão de reais que permitirão a
instalação de usinas solares e eólicas no estado da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.
Registrou também que o Ministério da Integração Nacional trabalha fortemente, neste momento,
para a renegociação de dívidas. Agradeceu pelo trabalho dos membros do Condel, e apontou
sobre a extinção de atos de deliberações monocráticas, ad referendum ou teleconferência em sua
gestão. Logo em seguida, realizou apresentação na qual expôs um balanço sobre o
desenvolvimento regional no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO),
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Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO). Abrangeu também temas referentes ao Fies, à segurança hídrica,
ações de defesa civil e o projeto de integração do rio São Francisco. O Ministro encerrou sua fala
informando que em 2 (dois) dias deixaria sua função no Ministério e agradeceu publicamente ao
Presidente da República pela função de servir ao país. Dando prosseguimento à reunião, foram
assinados contratos de: Abertura de crédito referente a financiamento de encargos educacionais
com recursos do FNE; Aditivo à cédula rural hipotecária; Abertura de crédito referente a
financiamento de implantação da central geradora fotovoltaica I SPE LTDA no município de
Juazeiro (BA); Abertura de crédito referente ao financiamento de ampliação da rede de
distribuição e estabelecimento de novas conexões de clientes; e Abertura de crédito referente a
financiamento de implantação de parque eólico a ser realizada no município de Jardim de
Angicos (RN). Após assinaturas, o Exmo. Sr. Michel Temer, Presidente da República,
cumprimentou os presentes, elogiou o trabalho realizado pelo Ministério da Integração Nacional.
Ressaltou a importância do trabalho do Ministério para o desenvolvimento da região Nordeste. E
comentou a respeito das conquistas das três Superintendências de Desenvolvimento durante a
gestão do Sr. Helder Zahluth Barbalho (Fies, financiamento de energia sustentável a pessoas
físicas, crédito rural, entre outras). Destacou que o diálogo promovido pelas reuniões dos
Conselhos alimenta as políticas administrativas. Agradeceu ao trabalho realizado por todos os
envolvidos e passou a condução da reunião ao Secretário da Sessão, Sr. Helder Zahluth
Barbalho, Ministro da Integração Nacional, que assim passou a palavra aos Superintendentes
das Superintendências de Desenvolvimento. Então o Sr. Marcelo José Almeida das Neves,
Superintendente da Sudene, cumprimentou a todos, e resumiu a respeito dos seus dois assuntos
em pauta: FNE Verde e Financiamento do Fies, e também uma moção para a prorrogação de
incentivos fiscais vigentes até 31.12.18, com validade para as regiões Norte e Nordeste. Em
seguida, o Sr. Paulo Roberto Correia da Silva, Superintendente da Sudam, destacou a respeito
da retomada da importância das Superintendências de Desenvolvimento durante a direção do
Ministro Helder Zahluth Barbalho. Logo após, o Sr. Marcos Henrique Derzi Wasilewski,
Superintendente da Sudeco, declarou que comandava a Superintendência acerca de 1 (um) mês,
mas que estava disposto a cumprir a missão de contribuir para o desenvolvimento da região
Centro-Oeste. Após fala dos Superintendentes, o Sr. Rodrigo Sobral Rollemberg, Governador
do Distrito Federal, agradeceu a todos e discorreu sobre a crise hídrica enfrentada pelo Distrito
Federal, detalhou a respeito do empreendimento de captação de água de Corumbá, em parceria
com o governo do Estado de Goiás, com recursos do Banco do Brasil, que permitirá a obra ser
entregue a população ainda este ano. Salientou também, que através da Sudeco e do FCO, houve
a oportunidade de inaugurar a captação de água do Subsistema Produtor de Água Bananal.
Declarou que a ajuda de todos estes investimentos ajudaram na superação da crise hídrica, e que
estas medidas permitirão vislumbrar o fim do racionamento de água no DF ainda em 2018. Em
seguida, a palavra foi facultada aos demais Governadores e Vice-Governadores de Estado, que
falaram principalmente sobre a importância do Ministério da Integração na superação das
desigualdades sociais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; sobre a necessidade da
prorrogação dos incentivos fiscais por mais 5 (cinco) anos na região Nordeste, e também foi
enfatizado pelo Sr. João Felipe de Souza Leão, Vice-Governador do Estado da Bahia, que o
Presidente da República garantiu que as Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) da Bahia
e Sergipe não seriam fechadas, pois as devidas providências seriam tomadas. Dando
prosseguimento à reunião, foram assinados acordos de: Cooperação Técnica entre Ministério da
Integração Nacional e Banco da Amazônia (BASA), e também Protocolo de Intenções entre
Ministério da Integração e Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o
qual o Ministro da Integração registrou que incluído a este termo de cooperação, também havia
um estudo em que as duas instituições possibilitariam a produção de energia fotovoltaica para
abastecer com energia necessária as estações de bombeamento da transposição do rio São
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Francisco. Declarou também que este estudo viabilizará o equilíbrio e a sustentabilidade
necessária para a operação do São Francisco, o que barateará os custos que o Estado e o Governo
Federal necessitarão aplicar para que as águas cheguem até a população beneficiaria. Logo em
seguida, o Ministro solicitou a dispensa da leitura das atas da 22ª Reunião Ordinária do
Condel/Sudene, 17ª Reunião Ordinária do Condel/Sudam, e 9ª Reunião Ordinária do
Condel/Sudeco. Todos concordaram, e desta forma, as atas foram aprovadas. Após aprovações, o
Sr. Rodrigo Sobral Rollemberg, Governador do Distrito Federal, sugeriu que como os assuntos
da pauta já eram de conhecimento de todos, que eles fossem votados em bloco. Então o
Secretário da Sessão colocou a sugestão em votação. Todos aprovaram. Entre os principais
assuntos presentes nas pautas das três Superintendências, estavam a regulamentação do Fies; o
financiamento de placas solares para pessoas físicas; e moção de apoio a prorrogação de
incentivos fiscais de redução no imposto de renda. Não houve quem quisesse discutir os assuntos
e todas as proposições foram aprovadas. ORDEM DIA da Sudeco: PROPOSIÇÃO N.º 01/2018
– REGULAMENTO FDCO-FIES –Apresento à consideração deste Conselho Deliberativo, nos
termos do Parecer n.º 1/2018-Condel/Sudeco, de 16.02.2018, proposta da Secretaria-Executiva
no sentido de o Condel/Sudeco aprovar o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (FDCO-FIES) para a concessão de financiamentos a estudantes regularmente
matriculados em cursos superiores, não gratuitos, na região Centro-Oeste, de acordo com o
previsto no inciso II, do art. 16, da Lei Complementar n.º 129, de 08 de janeiro de 2009, incluído
pela Lei n.º 13.530, de 07 de dezembro de 2017. PROPOSIÇÃO N.º 02/2018 - FCO –
ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 2018 – Apresento à consideração deste Conselho
Deliberativo, nos termos do Parecer Condel/Sudeco n°. 02/2018, de 19.02.2018, proposta
formulada pelo Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de permitir o financiamento
de micro e mini geração de energia elétrica, para pessoas físicas, mediante sistema de
compensação, conforme Resolução nº. 482/2012 - ANEEL, de 17.04.2012, utilizando os
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO. ASSUNTOS DE
ORDEM GERAL: Ofícios da Diretoria de Governo, por meio dos quais o BB informa à
Secretaria-Executiva do Condel as operações contratadas com recursos do FCO nos meses de
novembro e dezembro de 2017, de valor superior a R$ 10 milhões: 1) 2017/009319, de
20.12.2017; 2) 2018/000495, de 17.01.2018. Não havendo outros assuntos a tratar, o Secretário
da Sessão agradeceu a presença dos Conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a
Reunião Conjunta entre Condel/Sudeco/Sudene/Sudam. Eu, Helder Zahluth Barbalho, lavrei a
presente ATA, conforme o art. 12, inciso XV, o art. 47, parágrafo único, e os arts. 48 a 50 do
Regimento Interno, que, depois de aprovada, assinarei com o Exmo. Sr. Michel Temer,
Presidente
da
República,
em
cumprimento
às
formalidades
legais
e
regulamentares./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

______________________________________________
Michel Temer
Presidente da Sessão

______________________________________________
Helder Zahluth Barbalho
Secretário da Sessão

3

