
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

ATA DE REUNIÃO

Ata da 50ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste –
SUDECO, realizada em 27 de março de 2017, em Brasília (DF)

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de 2017, com início às 14h45, nas dependências da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no SBN, Quadra 01, Bloco F,
Edifício Palácio da Agricultura, na sala de reunião do 20º andar, em Brasília (DF), sob a presidência do
Sr.  Antônio Carlos Nantes de Oliveira,  superintendente da SUDECO, realizou-se a  50ª  Reunião
Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDECO, secretariada pelas servidoras Elisa Roesler e Silva e
Simone de Pina Zorzal Sarmento.  A reunião contou com a presença dos seguintes  membros da
Diretoria  Colegiada:  o  Sr.  José  Augusto  Scaléa,  Diretor  de  Administração  (DA);  o  Sr.  Vicente
Ferreira, Diretor de Planejamento e Avaliação (DPA); e o Sr. Agrício Filho de Castro Braga, Diretor
de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos Substituto (DIPGF). Participaram da reunião,
também,  o  Sr.  Rodrigo  Rommel  de  Melo  Matos,  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  Federal
SUDECO; a Sra. Sônia Maria Souto, Auditora-Chefe da SUDECO; o Sr. Marcio Scatena Villar,
Chefe de Gabinete; a Sra. Márcia Castro, Assessora Gabinete; o Sr. André Luiz Teixeira, Ouvidor;
os servidores: Raimundo da Costa Veloso Filho, Lisenir Ferreira Gomes, Ademar Lopes da Silva
Júnior,  Eliel  de Sousa Mendes,  Claudemir Ribeiro Pita,  Lucynila de  Noronha Braga,  Carlos
André do Carmo Silveira,  Carlos  Eduardo Carneiro e  Sousa,  Joicy Caetano Machado Silva,
Sérgio Magno Carvalho de Souza, Priscilla Marotta Gardino, Carlos Henrique de Araújo Filho,
Simone Soares de Carvalho e Valéria Maria do Prado Pinheiro Lopes; e a colaboradora Ludmila
Rocha Ribeiro. O Sr. Antônio Carlos Nantes de Oliveira cumprimentou os presentes e declarou aberta
a reunião. Colocou em discussão a dispensa da leitura da ata da 49ª Reunião Ordinária da Diretoria
Colegiada, realizada em 14 de fevereiro de 2017, que foi consentida pelos demais. Logo após, colocou
em votação a sua aprovação. Aprovado por unanimidade. O superintendente, então, solicitou ao Sr.
Marcio Villar que fizesse a leitura da Ordem do Dia cujos itens seguem a seguir. 1. APROVAÇÕES
“AD REFERENDUM” – 1.1 GABINETE: PORTARIA Nº 51, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017
– O Sr.  Marcio  Villar  fez  a  leitura  da  proposição  acerca  da  referida  Portaria  que  dispõe  sobre  a
expedição e tramitação de documentos no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-
Oeste. O Sr. André Luiz pediu a palavra para sugerir a inclusão da Ouvidoria no texto do parágrafo
único, do art. 1º, para que, a exemplo da Procuradoria e da Auditoria, também ficasse desobrigada do
cumprimento da norma descrita no caput do artigo. Pediu, também, para acrescentar que, no que diz
respeito à ciência de casos sensíveis, que a Ouvidoria solicitasse aprovação do superintendente apenas
quando  se  tratar  de  manifestações  do  tipo  "reclamação"  ou  "denúncia".  Após  discussões,  o
superintendente colocou o item, nos termos do que foi sugerido pelo Ouvidor, em votação. Aprovado
por unanimidade. 1.2 GABINETE: PORTARIA Nº 61, DE 15 DE MARÇO DE 2017 – O Sr. Marcio
Villar fez a leitura da proposição acerca da Portaria nº 61, de 15 de março de 2017, que dispõe sobre a
delegação  de  competência  relacionadas  à  análise  de  prestação  de  contas  de  convênios  e  outros
instrumentos  congêneres  ao  Coordenador-Geral  de  Execução  de  Programas  de  Desenvolvimento
Regional, da Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos, previstas no art. 24, IV,
da Resolução nº 4, de 21 de maio de 2012, até a instituição de uma nova estrutura e de um novo
Regimento Interno da SUDECO. Então, o superintendente colocou a proposta em discussão e, não
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havendo quem quisesse discuti-la, colocou-a em votação. Aprovado por unanimidade. 2. PROPOSTA
DO  GABINETE  –  2.1  AUDITORIA:  INSTITUIÇÃO  DO  COMITÊ  DE  GOVERNANÇA,
RISCOS E CONTROLES – Após a leitura do item, o Sr. Nantes passou a palavra para a Sra. Sônia
Souto. Esta explicou que o art. 5º da Portaria nº 79, de 23 de fevereiro de 2017, do Ministério da
Integração Nacional, determina que as autarquias vinculadas devem instituir o Comitê de Governança,
Riscos e Controles. E que a Instrução Normativa Conjunta/MP e CGU nº 1, de 10 de maio de 2016,
estabelece  prazo para  a  referida instituição.  Contou que,  durante a  reunião do Comitê  Técnico de
Auditoria, realizada em Belém, externou a preocupação de que nenhum dirigente desta autarquia tinha
expertise na área de governança e gestão de riscos, mas que foi acertado que, após a publicação da
Portaria, o MI juntamente com a CGU e o TCU disponibilizariam eventos de capacitação para todos os
gestores envolvidos. Salientou que a Portaria deverá ser publicada o mais breve possível para evitar
descumprimento de prazo. Com relação à composição do Comitê, a Sra. Sônia Souto explicou que,
conforme os preceitos legais, é obrigatória a participação e atuação efetiva dos dirigentes, mas que está
autorizada  a  indicação de  outros  colaboradores  para  apoio  e  auxílio  técnico operacional.  Então,  o
superintendente colocou a proposta em votação. Aprovado por unanimidade. 3. PROPOSTAS DA
DIRETORIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  –  3.1  APRESENTAÇÃO  “PLANO  ANUAL  DE
CAPACITAÇÃO - 2017” – O Sr. Marcio Villar procedeu à leitura do item e, logo após, passou a
palavra para o Sr. José Scaléa. Este disse tratar-se da versão final do Plano Anual de Capacitação dos
servidores da SUDECO para o exercício de 2017. Citou brevemente os principais itens, esclarecendo
que  estes  já  existiam no  Plano  Anual  do  exercício  anterior.  Explicou  a  metodologia  utilizada  na
definição dos cursos listados, citando os cursos previstos para turmas fechadas e aqueles específicos
realizados conforme solicitação. Esclareceu que os cursos que estão sendo realizados agora no início
do ano ainda fazem parte da programação do ano passado. O Sr. Carlos Sousa pediu a palavra para
mencionar que está em fase de elaboração uma minuta de Portaria que regulamentará a concessão de
reembolso de despesas para cursos de idioma estrangeiro pagos pelo servidor em instituições de ensino
de sua preferência. Aproveitou a palavra para reportar o problema de evasão de alguns servidores nos
cursos de capacitação, a exemplo do curso de Licitações e Contratos, em que, apesar de cerca de 20
servidores inscritos, somente 5 concluíram o curso. Contou que a servidora Adriana Rocha fez contato
telefônico  com  os  servidores  que  não  compareceram  ao  primeiro  dia  do  curso  de  Português
questionando o motivo da ausência. O Sr. José Scalea reiterou o prejuízo ao erário que isto causa, uma
vez que a autarquia gasta com a capacitação, mas não alcança o objetivo. Explicou que ações estão
sendo pensadas no sentido de evitar esse tipo de acontecimento, como, por exemplo: restituição ao
erário, reposição das horas que deixou de trabalhar ou impedimento de participação em cursos por
determinado período de tempo. O Sr. Nantes aproveitou para mencionar que é defensor dos direitos dos
servidores, mas que exige que os deveres sejam cumpridos. Após outras discussões, o superintendente
colocou a proposta em votação. Aprovado por unanimidade. 3.2 CONTRATAÇÕES DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO – O Sr. Marcio Villar fez a leitura do item e passou a palavra para o Sr. José
Scaléa.  Este informou aos  presentes tratar-se de prorrogações de contratos utilizados na autarquia,
esclarecendo  as  respectivas  datas  de  vencimento.  O  superintendente  questionou  a  respeito  da
necessidade das prorrogações. O Sr. Scaléa respondeu que a autarquia tem a prerrogativa de encerrar os
contratos a qualquer tempo. O Sr. Nantes salientou a vontade de que se reduzisse gastos dos contratos
sem que haja  demissão  de  colaborador.  O  Sr.  Claudemir  Pita  aproveitou  para  falar  a  respeito  do
contrato com a Imprensa Nacional, em que foi reduzido em torno de 100 mil reais e contou, também,
que os esforços na conscientização do uso de energia surtiram efeito, pois houve redução de valor na
última conta. Com o saldo positivo da campanha de conscientização, foi discutido sobre a ampliação
desta junto ao Grupo de Trabalho Esplanada Sustentável. O Sr. Marcio Villar destacou que o referido
grupo  é  bem  ativo  e  que  este  poderá  apresentar  propostas  nesse  sentido.  Na  sequência,  o
superintendente  colocou  a  prorrogação  dos  contratos  nº  08/2016-SUDECO  (NEW  SERVICE
EIRELI-ME),  03/2015-SUDECO  (OI  S/A),  16/2015-SUDECO  (NEW  SERVICE  EIRELI-ME),
09/2016-SUDECO  (PANORAMA  VEÍCULOS  LTDA),  11/2014-SUDECO  (IMPRENSA
NACIONAL) e 15/2013-SUDECO (C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI EPP) em
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discussão.  E,  não  havendo  quem  mais  quisesse  discuti-la,  colocou-a  em  votação.  Aprovado  por
unanimidade. 4. PROPOSTAS DA DIRETORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E
DE  GESTÃO  DE  FUNDOS  –  4.1  NOTA  TÉCNICA:  Nº  033/2017  –  ALSJ/SUDECO/MI
(PROCESSO 59150.000023/2009-90 - CONVÊNIO Nº 703900/2009) – O Sr. Agrício Braga disse
tratar-se de solicitação da Prefeitura de Campo Novo do Parecis para prorrogação de prazo por mais 60
(sessenta dias) para atendimento de diligências elencadas no Ofício nº 684/2016/COENG/CGEPDR
/DIPGF-SUDECO. O Sr. Nantes propôs que fosse realizada uma reunião com o prefeito por meio de
videoconferência para que as pendências sejam resolvidas o mais breve possível. E, ainda, sugeriu que
essa  ferramenta  seja  utilizada  em demais  convênios  com diligências,  o  que  colaboraria  para  uma
resolução mais ágil destas. Foi questionado pelos presentes a necessidade de a prorrogação pleiteada
ser deliberada por este Colegiado. Após discussões, ficou decidido pela retirada do item de pauta para
que  a  área  técnica  da  DIPGF  se  manifeste  de  forma  conclusiva  acerca  do  pleito.  4.2
FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS – o superintendente passou a palavra ao Sr. Agrício Braga,
que solicitou a explanação sobre o assunto à servidora Lisenir Ferreira Gomes. Esta informou tratar-se
da autorização para a tramitação e formalização de 33 (trinta e três) propostas, referentes à execução
orçamentária e financeira de 2017, provenientes de emendas individuais impositivas. O Sr. Rodrigo
Rommel questionou sobre a vedação elencada na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro
de 2016, uma vez que existiam no rol propostas cujo objeto era obra de engenharia. O Sr. Claudemir
Pita  respondeu que  o  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  encaminhou  Ofício
informando que  a  autarquia  poderia  preparar  os  convênios,  sinalizando que  provavelmente  haverá
exceção desta vedação para as três superintendências. A Sra. Lisenir Ferreira disse que a orientação
que foi dada a ela foi no sentido de que continuasse a análise das propostas até que saísse a autorização
para celebração. O Sr. Nantes reiterou que já foi pedido aos engenheiros da SUDECO que dessem
tratamento diferenciado aos  novos convênios para  que não haja procrastinação, a  exemplo do que
aconteceu nos anos anteriores. Então, o superintendente colocou a aprovação das propostas elencadas
abaixo em discussão e, não havendo quem mais quisesse discuti-la, colocou-a em votação. Aprovado
por unanimidade.

Goiás: 15 (quinze) propostas

Proposta Processo Município/Secretaria Objeto Valor R$

015152/2017 59800.000711/2017-68 Cristalina
Aquisição  de
equipamento

100.000,00

016786/2017 59800.000744/2017-16 Buriti Alegre
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

018540/2017 59800.000761/2017-45 Aparecida de Goiânia
Revitalização  de
praça

309.769,00

014979/2017 59800.000713/2017-57 Cabeceiras
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

016890/2017 59800.000746/2017-05 Niquelândia
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

013698/2017 59800.000704/2017-66 Alexânia Construção de feira 1.000.000,00

018924/2017 59800.000767/2017-12 Buritinópolis
Aquisição  de
equipamento

250.000,00
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019186/2017 59800.000768/2017-67 Simolândia
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

019149/2017 59800.000770/2017-36 Cavalcante
Construção  de
ponte

400.000,00

020491/2017 59800.000787/2017-93 Cidade Ocidental
Construção  de
centro  de  cap.  de
artesão

300.000,00

019176/2017 59800.000788/2017-38 Simolândia Pavimentação 600.000,00

020762/2017 59800.000793/2017-41 Novo Planalto
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

020978/2017 59800.000797/2017-29 Pilar de Goiás
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

021638/2017 59800.000807/2017-26 Damianópolis
Aquisição  de
equipamento

350.000,00

021797/2017 59800.000808/2017-71 Faina
Aquisição  de
equipamento

300.000,00

Mato Grosso: 13 (treze) propostas

Proposta Processo Município/Secretaria Objeto Valor R$

018357/2017 59800.000760/2017-09 Carlinda
Aquisição  de
equipamento

200.000,00

018047/2017 59800.000754/2017-43 Aripuanã
Construção  de
feira

300.000,00

017598/2017 59800.000757/2017-87 Nortelândia
Aquisição  de
equipamento

140.000,00

015898/2017 59800.000772/2017-25 Paranatinga
Aquisição  de
equipamento

140.000,00

017714/2017 59800.000753/2017-07 São José do Rio Claro
Aquisição  de
equipamento

150.000,00

015046/2017 59800.000712/2017-11 Campo Verde
Aquisição  de
equipamento

250.000,00

012695/2017 59800.000755/2017-98 São Pedro da Cipa
Construção  de
centro de distr.  de
vendas

1.180.000,00

019650/2017 59800.000780/2017-71 Ribeirão Cascalheira
Aquisição  de
equipamento

160.000,00
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019616/2017 59800.000781/2017-16 Diamantino
Aquisição  de
equipamento

140.000,00

020207/2017 59800.000785/2017-02
Novo  Horizonte  do
Norte

Construção  de
casa do artesão

250.000,00

021065/2017 59800.000796/2017-84
São  José  dos  Quatro
Marcos

Aquisição  de
equipamentos

160.000,00

021482/2017 59800.000809/2017-15 Nova Lacerda
Aquisição  de
equipamento

160.000,00

021916/2017 59800.000811/2017-94 Guarantã do Norte
Aquisição  de
equipamento

160.000,00

Mato Grosso do Sul:  05 (cinco) propostas

Proposta Processo Município/Secretaria Objeto Valor R$

018864/2017 59800.000782/2017-61 Ribas do Rio Pardo
Drenagem  e
pavimentação

600.000,00

015812/2017 59800.000745/2017-52 Jatei
Aquisição  de
equipamentos

600.000,00

013703/2017 59800.000702/2017-77 Tacuru
Drenagem  e
pavimentação

400.000,00

012395/2017 59800.000798/2017-73 Juti
Drenagem  e
pavimentação

600.000,00

020738/2017 59800.000799/2017-18 Amambai
Drenagem  e
pavimentação

600.000,00

ASSUNTOS DE ORDEM GERAL: DPA: Apresentação do Plano Regional de Desenvolvimento
do Centro-Oeste – PRDCO. O Sr. Sérgio Magno explanou sobre a fundamentação legal do referido
Plano, destacando que este é um instrumento de redução das desigualdades regionais, de incremento da
competitividade da economia regional, de inclusão social e de proteção ao meio ambiente. Comentou a
respeito de sua elaboração, bem como dos objetivos prioritários. Descreveu que, com a avaliação da
realização  de  cenários  descritos  no  último  PRDCO,  percebeu-se  que  a  região  avançou
economicamente,  mas  ainda  em  um  processo  baseado  nas  commodities  agrícolas  e  com  baixa
diversificação  produtiva,  deixando  a  economia  regional  mais  vulnerável  aos  choques  externos.
Afirmou  que  devem ser  aumentados  os  investimentos  em setores,  como infraestrutura  (logística),
educação e inovação, visando aumentar a produtividade local para que haja crescimento da capacidade
produtiva. Explicitou sobre potencialidades, problemas centrais, oportunidades e ameaças no contexto
externo.  Por último,  elencou estratégias  de desenvolvimento,  bem como instrumentos  possíveis  de
utilização. O Sr. Vicente Ferreira disse que aguarda contribuições de todas as áreas da SUDECO para
que  a  minuta  do  Plano  seja  submetida  à  aprovação  na  próxima  reunião  da  Diretoria  Colegiada.
GABINETE:  Desburocratização  das  Normas.  O  Sr.  Marcio  Villar  informou  que  o  material
elaborado  a  respeito  da  desburocratização  das  normas  foi  previamente  apresentado  a  alguns
parlamentares, o que já gerou resultado, uma vez que a proposta de lei de criação do Banco Regional
de Desenvolvimento do Centro-Oeste já voltou a tramitar na Câmara dos Deputados. O Sr. Nantes
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acrescentou  que  ficou  acordado  com  os  parlamentares  do  Centro-Oeste  uma  reunião  com  os
coordenadores de bancada para discussão do tema. E que, caso não aconteça a referida reunião, o
documento será encaminhado a cada parlamentar em particular. Disse, ainda, que se reunirá com os
superintendentes  da  SUDAM  e  SUDENE  para  debater  o  tema,  pois  essas  também  são  partes
interessadas. Acrescentou que, durante uma reunião com o Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul, este demonstrou interesse ao ser questionado para que estendesse sua atuação ao Centro-
Oeste. Por fim, o superintendente agradeceu aos presentes e declarou encerrada a reunião. Eu, Elisa
Roesler e Silva, lavrei a presente ATA que, depois de aprovada, assinarei com todos os membros da
Diretoria  Colegiada  acima  nominados,  a  Auditora-Chefe  da  SUDECO  e  o  Procurador-Chefe  da
SUDECO,  em  cumprimento  às  formalidades  legais  e  regulamentares.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Antônio Carlos Nantes de Oliveira

Superintendente

José Augusto Scaléa

Diretor de Administração

Vicente Ferreira

Diretor de Planejamento e Avaliação

Agrício Filho de Castro Braga

Diretor de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos Substituto

Sônia Maria Souto

Auditora-Chefe da SUDECO

Rodrigo Rommel de Melo Matos

Procurador-Chefe da SUDECO

Elisa Roesler e Silva

Relatora
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Documento assinado eletronicamente por José Augusto Scaléa, Diretor de Administração, em

20/04/2017, às 15:21, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277

27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Elisa Rosler e Silva, Analista Técnico Administra�vo,

em 20/04/2017, às 15:33, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277

27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Sônia Maria Souto, Auditor(a) Chefe, em 20/04/2017,

às 16:42, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da

Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Rommel de Melo Matos, Procurador(a)

Chefe, em 24/04/2017, às 14:50, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277

27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Vicente Ferreira, Diretor de Planejamento e

Avaliação, em 25/04/2017, às 09:20, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º

8.277 27/06/2014 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Agricio Filho de Castro Braga, Diretor(a) de

Implementação de Programas e Gestão de Fundos Subs�tuto(a), em 25/04/2017, às 20:53,

conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277 27/06/2014 da Presidência da

República.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Nantes de Oliveira, Superintendente,

em 03/05/2017, às 17:42, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 8.277

27/06/2014 da Presidência da República.

A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h+p://bit.ly/292Spi1, informando o

código verificador 0033136 e o código CRC DD48AC34.

Referência: Processo nº 59800.001160/2017-50 SEI nº 0033136
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