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Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 – 25 de agosto de 2021
Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – CONSÓRCIO
NORDESTE
Aos 25 dias do mês de agosto de 2021, às 10h00min, atendendo a
convocação eletrônica e havendo número legal de representantes, foi
declarada aberta a sessão, dispensada a lista de presença. Reuniu-se,
em caráter ordinário a Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, em
Natal, Rio Grande do Norte – RN, que teve como pontos de pauta os
seguintes: (1) estudos para estruturação dos Programas Energias
Limpas e Nordeste Conectado; (2) exercício do direito de preferência
decorrente da venda da participação da Petrobrás na GASPETRO; (3)
lançamento do Programa Nordeste Acolhe; (4) o que ocorrer.
Participaram os representantes de 7 (sete) Estados da região, a saber,
Renan Vasconcelos Calheiros Filho (AL), Flavio Dino de Castro e Silva
(MA), João Azevedo Lins Filho (PB), Luciana Santos, vice-governadora
(PE), José Wellington Barroso de Araújo Dias (PI), Maria de Fátima
Bezerra (RN) e Eliane Aquino, vice-governadora (SE). Sob a presidência
do Presidente do Consórcio, Governador Wellington Dias, a reunião
teve início com a fala da governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do
Norte, anfitriã da reunião. A governadora agradeceu a presença de todos
e esclareceu as justificadas ausências.
Como primeiro ponto de pauta, foi apresentado pelo Governador
Wellington Dias, presidente do Consórcio, proposta de realização de
estudos técnicos, pelo setor privado, para avaliação da viabilidade técnica
e econômica de implementação, por meio de Manifestação de Interesse
Privado (MIPs), para os Programas Energias Limpas do Nordeste e do
Nordeste Digital e Inclusivo. Esclareceu a importância desses projetos
para o desenvolvimento sustentável e para a ampliação da cobertura da
rede de internet de alta velocidade em todos os municípios da região.
Colocou o tema em votação, tendo este sido aprovado à unanimidade
por todos os presentes. Em seguida, o Presidente Wellington Dias, deu
início ao segundo ponto de pauta: o exercício do direito de preferência
pelos Estados em virtude da venda da participação da Petrobrás na
Gaspetro. Esclareceu que a Gaspetro é a holding que detém participação
acionária, juntamente, na maioria dos Estados, com parceiro privado
estrangeiro, a Petrobras e os Estados do Nordeste, nas companhias
estaduais de gás. Feito os esclarecimentos iniciais, passou a palavra
para o Subsecretário de Programas do Consórcio Nordeste, Sérgio
Caetano Leite. Antes de que fosse dada a palavra ao Subsecretário, a
governadora Fátima Bezerra fez proposta de inclusão dos representantes
das Companhias de Gás na reunião, o que foi realizado de imediato, com
a concordância de todos. Passada a palavra ao Subsecretário, Sérgio
Caetano, este realizou explanação com resgate histórico do tema em
discussão, lembrando a Resolução nº 004/2020 que autorizou o Consórcio
a discutir o tema. Relembrou as reuniões já realizadas sobre o tema e o
prazo para o exercício do direito de preferência, com datas diferentes
para cada um dos Estados, considerando a data do recebimento das
comunicações. Sinalizou que o recebimento da comunicação deve se
dar, em observância com os Acordos de Acionistas e a Lei das S.A. em
documentação registrada. Relatou a existência de diferença grande entre
o valor das companhias, obtido mediante estudo realizado, e a proposta
aceita pela Petrobrás, o que transforma o exercício do direito de preferência
numa importante oportunidade. Acrescentou a importância do gás para
o desenvolvimento do Nordeste. Informou que o Consórcio Nordeste já
deu início às tratativas com instituições financeiras para a viabilização
de operação que permita aos Estados o exercício do direito de preferência,
sem comprometimento do Tesouro e com seu custo arcado pelos futuros
dividendos das próprias companhias de gás. Encerrada a fala do
Subsecretário, o governador Wellington Dias passou a palavra para um
dos representantes das Companhias, sendo por aclamação indicado o
Sr. Luiz Raimundo Barreiros Gavazza, Presidente da Companhia de Gás
da Bahia – BAHIAGÁS, para o uso da palavra. O Sr. Gavazza acrescentou
elementos técnicos a respeito do exercício do direito de preferência, com
ênfase na preocupação que deve ser dada aos impactos na governança
das companhias em caso de não exercício do direito. Enfatizou o papel
central das companhias e a necessidade de ampliação dos investimentos
para a interiorização da oferta deste importante insumo. Sinalizou o
impacto que o investimento no gás possui para reverter a crise econômica
atual. O governador Wellington Dias, realizando uma síntese das falas
dos técnicos, passou a palavra aos governadores. Todos sinalizaram a
importância do exercício do direito de preferência, apontando, com clareza,
que tal ação do governo federal se soma às demais de abandono com a
região, com a redução da participação da Petrobrás nos investimentos
que a região tanto precisa. Colocado o tema em discussão, deliberaram
os governadores em manifestar intenção no exercício do direito de
preferência e autorizar o Consórcio Nordeste em aprofundar os estudos
para a viabilização financeira da compra, considerando a articulação das
Procuradorias dos Estados, dos Secretários das áreas correspondentes,

dos Secretários da Fazenda e dos representantes das Companhias
Estaduais de Gás para realizar análise das operações financeiras para o
exercício do direito de preferência pelos Estados. Em seguida, o
Presidente Wellington Dias, deu início ao terceiro ponto de pauta: o
Lançamento do Programa Nordeste Acolhe. Passou a palavra para a
governadora Fátima Bezerra. A governadora fez um resgate do tema da
Assistência Social e a potente e histórica articulação dos Estados do
Nordeste, com a atuação inicialmente do Fórum dos Gestores e em
sequência a formalização da Câmara Temática da Assistência Social.
Lembrou a sua atuação como Coordenadora da Câmara Temática e a
apresentação naquele fórum do Plano de Ação, com a ideação da
instituição de um amplo programa de apoio aos órfãos da COVID-19.
Lembrou o protagonismo do governador Flávio Dino, do Maranhão, e a
importância da ação realizada naquele Estado, primeiro a instituir tal
auxílio. Em seguida, falou da sua satisfação e do senso de dever cumprido
em apresentar essa proposta ao conjunto dos Estados do Nordeste.
Lembrou com tristeza das milhares de vidas perdidas por conta da
pandemia – muitas das quais evitáveis, especialmente pela existência de
vacina disponível. Detalhou a proposta e a sua amplitude, com ênfase a
atuação interdisciplinar e com a participação da sociedade civil, por
meio da instituição de Conselho Gestor, que envolva as áreas da
educação, da saúde, do esporte, do trabalho e da assistência social. A
proposta foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovado à
unanimidade, constituindo-se na Resolução nº 003/2021. Após a
aprovação, o governador Wellington Dias questionou aos demais se
haveria algum outro ponto que os presentes desejassem tratar nesse
momento. O que ocorrer. O governador Flávio Dino pediu a palavra e
apresentou proposta de posicionamento firme e uniforme dos
governadores, considerando os riscos que a conjuntara atual apresenta.
Propôs posicionamento firme em defesa da democracia e das instituições.
Lembrou a reunião recente do Fórum dos Governadores do Brasil e o
pedido de agenda com o Presidente da República, decorrente desta.
Sinalizou acreditar, pelo que tem sido noticiado pela imprensa, que o
pedido de agenda será ignorado pelo atual mandatário do país. Relatou
o temor que tem assolado as lideranças políticas deste país e o risco de
ruptura democrática, cotidianamente estimulada pelo Presidente da
República. Sinalizou que, a despeito das críticas as Notas, entende que
é tempo de expressar publicamente o posicionamento dos governadores
do Nordeste contra os ataques à nossa Democracia, não permitindo que
o silêncio prevaleça. Fez a leitura de proposta de Nota e submeteu aos
demais para aprovação. O governador Renan Filho, do Estado de
Alagoas, pediu a palavra. Expressou total concordância com a proposta
da Nota, elogiando o brilhante texto apresentado. Fez questão de indicar
a importância de agirmos coletivamente, especialmente para as gerações
mais novas que precisam ser alertadas quanto ao risco que a democracia
brasileira tem corrido. Enfatizou que é preciso também acrescentar na
manifestação a importância da luta contra a disseminação de mentiras,
principal instrumento utilizado para a desestabilização das instituições.
Sinalizou a importância da atuação das autoridades públicas na
superação dos problemas que assolam a população, enfatizando a
importância de uma pauta propositiva como a que foi discutida
atualmente nesta reunião. O governador Wellington Dias colocou a
proposta em discussão e esta foi aprovada por unanimidade. Após a
aprovação, o governador Wellington Dias, passou a palavra para os
parlamentares presentes, para uso da fala. A deputada federal Natália
Bonavides fez uso da palavra e além de fazer referência à importante
manifestação em prol da democracia, apresentou proposta de introdução
nas pautas do Consórcio a preocupação com o cumprimento de
mandados de reintegração e manutenção de posse, tendo como bom
exemplo o “Comitê de Mediação de Conflitos do RN”. Após, foi dada a
palavra ao Senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte,
Jean Paul Prates, que enfatizou a importância do Consórcio Nordeste e
das discussões travadas nesse espaço de construção política. Fez ainda
forte crítica à política de preços da Petrobrás. Após, foi passada a palavra
para a deputada Estadual do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas, que
enfatizou a importância do Consórcio Nordeste e do Programa Nordeste
Acolhe, instituído e lançado neste momento. Considerando o adiantado
do horário, o governador Wellington Dias, questionando aos presentes
se havia algo mais a ser debatido, deu por encerrada a reunião às
12h00min. Assim, eu, Carlos Gabas, lavrei a presente ata, que será
assinada por mim e pelo Presidente, nos termos do art. 28, §2º, do
Estatuto Social, após lida e aprovada por todos os presentes. Salvador,
28 de setembro de 2020.
Presidente:
Wellington Dias ______________________________________
Secretário da reunião:
Carlos Gabas ________________________________________
Of. 178

