
RELATÓRIO DE VIAGEM 
DO GOVERNADOR

WELLINGTON DIAS À HOLANDA E ITÁLIA



Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Themistocles 

Filho, senhoras deputadas e senhores deputados,

Em cumprimento ao parágrafo III, artigo 99 da Constituição do estado do Piauí, envio cópia do relatório 

circunstancial de viagem à Holanda e Itália, para apreciação dos parlamentares que compõem esta 

Augusta casa.

O objetivo desta viagem, realizada no período de 17 à 22 de dezembro de 2016, foi a apresentação de 

Projeto de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bacia do Rio Canindé à instituição internacional 

que apoia e financia a execução de projetos em regiões semiáridas de países em processo de 

desenvolvimento. Além de contatar empresa de energia solar que apresentou interesse em se instalar no 

Estado do Piauí. 

Durante a viagem, foi apresentado o projeto acima citado que prevê a implantação de um sistema de 

barramento no rio Piauí que promoverá a sua perenização e viabilizará a produção de culturas irrigadas, 

bem como, atividades vinculadas à piscicultura. Além disso, o projeto permitirá a recuperação de matas 

ciliares e nascentes, colocando o estado do Piauí no rol dos estados e países que desenvolvem ações 

concretas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

No tocante à negociação com a Empresa Kameleon, situada em Roosendaal, nos Países Baixos, 

fabricante de placas de energia solar, trata-se de uma ação que permitirá ao nosso Estado autonomia no 

processo de instalação de projetos de energia renovável, aproveitando a potencialidade natural do 

Estado do Piauí e mais uma vez nos colando à frente quanto ao uso de tecnologias limpas e mais uma vez 

contribuindo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas.

Durante as negociações, foi possível apresentar as potencialidades e oportunidades de investimentos 

no estado do Piauí, bem como, destacar o equilíbrio fiscal e financeiro do estado que o coloca em 

condições de competitividade vantajosa, tornando-se um atrativo para investidores financeiros.

Certo de ter cumprido a missão que me foi delegada, em defesa dos interesses do Estado e na busca de 

oportunidades de desenvolvimento para a população do nosso Estado, subscrevo-me respeitosamente.

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS

GOVERNADOR DO PIAUÍ.

Apresentação



Período da viagem: 
17 a 22 de dezembro de 2016

Roteiro da viagem:
Teresina-Fortaleza, Fortaleza-Lisboa (conexão), Lisboa – Amsterdan, Amsterdam - Roma;
Roma-Lisboa-Fortaleza-Teresina

Objetivos da viagem:

Comitiva
1- Governador 
José Wellington Barroso de Araújo Dias
2- Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural
Francisco das Chagas Limma
3- Secretário de Estado de Mineração, Petróleo e Energia Renováveis 
Luís Coelho da Luz Filho
4- Superintendente de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí 
Rejane Tavares
5- Assessor Especial do Governador
Álvaro Luís Carneiro
6- Jornalista da Secretaria de Desenvolvimento Rural 
Larissa Maria Lucena Machado
7- Ajudante de Ordens 
Capitão PM Reginaldo Monteiro 

- Apresentar potencialidade de investimento em Energia Solar a investidores Holandeses;
- Conhecer o potencial de agregação de valor através da lapidação e produção de joias com 
pedras de diamantes;
- Conhecer as estratégias de vinculação de unidades produtivas familiares ao turismo, 
potencializando a comercialização da produção de queijo, agregada à produção e 
comercialização de artesanato tradicional da Holanda;
- Apresentar Projeto de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bacia do Rio Canindé à 
representação internacional do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 
organismo vinculado à Organização das Nações Unidas.



Agenda 
Internacional

SEXTA - FEIRA (16/12/2016) Embarque em Teresina-PI para Fortaleza-CE

19h30min Saída de Teresina para Fortaleza - CE 

Jato PR-BSK Comitiva: Governador; Sec. Francisco Limma; Rejane Silva 
(SEPLAN); Sec. Luís Coelho Filho (SEMINTER).

Voo de Carreira: AJO Reginaldo Monteiro; Álvaro Carneiro e Larissa 
Machado – Assessora SDR.

SÁBADO (17/12/2016) (Amsterdã - HOL)

00h55min Embarque de Fortaleza - CE para Lisboa (Portugal)

Voo TAP 36

13h00min

17h00min

Saída de Lisboa (Portugal) para Amsterdã (Holanda)

Voo TAP 662

Chegada em Amsterdã (Holanda)

PERNOITE Gran Hotel Amrâth Amsterdan

End.: Prins Hendrikkade 108, 1011 AK Amsterdam, Reino dos Paises Baixos.

Telefone: +31 20 552 0000



SEGUNDA-FEIRA (19/12/2016) (Amsterdã/ Roma)

- Visita a EMPRESA KAMELEON SOLAR

Endereço: Belder 1, 4704 RK Roosendaal, Reino dos Países Baixos

Telefone: +31 165 763 826

-

20h30min

Reunião com executivos da empresa e com membros do Ministério de 
Assuntos Econômicos da Holanda.

Saída de Amsterdã (Holanda) para Roma (Itália)

Voo (Alitalia) AZ 111

TERÇA-FEIRA (20/12/2016) (Roma)

11h00min Reunião com o Presidente do FIDA, Kanayo F. Nwanze

End.: Via Paolo di Dono, nº 44, Roma, Itália

Telefone: +39 335 640 0035

Contato: Paolo Silveri
               Hardi Vieira +55 71 99178.8767

22h40min Chegada em Roma (Itália)

PERNOITE Hotel Palazzo Montemartini

End.: Largo Giovanni Montemartini, 00185 Roma, Itália

Telefone: + 39 06 45661

DOMINGO (18/12/2016) (Amsterdã - HOL)

- AGENDA LIVRE



QUINTA-FEIRA (22/12/2016) (Roma)

11h35min Saída de Roma (Itália) para Lisboa (Portugal)

Voo (TAP) TP 831

17h00min Saída de Lisboa (Portugal) para Fortaleza (CE)

Voo (TAP) TP 39

21h00min Embarque para THE em Jato PR-BSK

QUARTA-FEIRA (21/12/2016) (Roma)

- Reunião com o empresário Luigi Ceretti, membro da Organização Ami Ceretti.



Articulação e negociação com a Empresa Kameleon Solar

 Na segunda-feira, dia 19/12, a comitiva do governo estadual do Piauí se reuniu com os representantes da 

Empresa Kameleon Solar, na cidade de Roosendaal, na Holanda. A pauta principal do encontro foi a implantação de 

uma base industrial no estado. A Kameleon Solar faz parte da The Netherlands Enterprise Agency, um setor do 

Ministério das Relações Econômicas da Holanda que apoia companhias investidoras em energias renováveis. 

Atualmente, a Kamaleon investe no Piauí e tem interesse em implantar uma unidade de fabricação de placas solares 

no Piauí. Além disso, a empresa tem uma política de investimento em formação de mão de obra local, o que permitirá 

ao estado formar novos profissionais aptos a atuarem na área de energias renováveis.

 A utilização de energia limpa é uma tendência mundial e irreversível, o Piauí precisa acompanhar este 

movimento e para isto precisa estabelecer parceria com empresas que, além de produzir, investem em pesquisa e 

formação. A Kameleon Solar vem desenvolvendo estudos de adaptação das placas solares com designer que permitem 

sua inserção em fachadas de prédios residência e comercias, totalmente adequadas à estética e padronização das 

construções.

 Desenvolvem também projetos que são fundamentais para as áreas mais isoladas do nosso estado, uma que 

estudam estruturas adaptadas a iluminação pública com adequação das placas a postes públicos, bancos de praça, 

dentre outros produtos apresentados. 

Com a possibilidade de implantação de uma base industrial no Piauí, diversos setores da nossa economia irão se 

beneficiar com a nova tecnologia. Suas possibilidades de utilização incluem o uso na agricultura para baratear os 

custos de irrigação, seus equipamentos poderão ser usados nas nossas escolas, nos sistemas de abastecimento do 

Instituto de Águas e em projetos de iluminação pública de diversos povoados distantes das sedes municipais. 

 Uma parceria com a Empresa Kameleon Solar poderá gerar um investimento inicialmente de 

aproximadamente R$ 400 milhões para a economia do Piauí, uma vez que o projeto não se resume apenas a 

implantação da fábrica, mas também de trabalhar numa perspectiva de ampliação para os consumidores, com a 

implantação de projetos domésticos de utilização da energia solar. A partir da estruturação de política incentivadora e 

teremos uma linha de financiamento para que os investimentos sejam possíveis. Alguém que paga R$ 500 reais de 

energia e decide montar um equipamento de energia solar, estará gerando a sua própria energia e, portanto, irá se 

livrar da conta mensal.

 Para concretizar a parceria, os representantes da empresa irão desenvolver um plano de investimentos para 

o estado do Piauí. Será elaborado pela empresa um plano em conjunto com o Ministério das Relações Econômicas da 

Holanda e serão iniciados os estudos para apresentação em breve. 

 Para os investidores holandeses, o mais importante da reunião com o Piauí foi perceber, através dos dados 

apresentados que é possível investir no Brasil, em especial no Piauí, mesmo diante da conjuntura política e econômica 

que o nosso País vem enfrentando.



Reunião com FIDA – Apresentação do Projeto Piauí-Canindé

 Na terça-feira 20/12/2016, a comitiva do governo do Piauí se reuniu, em Roma, na Itália, com dirigentes do 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, para apresentar o Projeto de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável para a Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé e Piauí, e articular novos investimentos para o estado.

 O Fida é uma agência especializada das Nações Unidas que se propõe a erradicar a pobreza rural nos países 

em desenvolvimento oferecendo serviços financeiros, transferência de tecnologia e assessoria técnica para projetos 

inovadores que alavanquem o desenvolvimento destes países. O intuito do fundo é habilitar os pobres rurais para 

melhorar a sua segurança alimentar e nutricional, aumentando sua renda e reforçando sua resiliência no campo. 

 O FIDA é parceiro do Piauí, no Projeto Viva o Semiárido que foi avaliado como um dos melhores projetos do 

Brasil. Uma comitiva de avaliação do FIDA esteve no Piauí em novembro de 2016 e avaliou positivamente o projeto em 

desenvolvimento, tendo esta avaliação servido de base para que a organização tomasse a decisão de continuar as 

suas atividades no Brasil.

 Aproveitando este momento positivo do Estado do Piauí, foi que nossa equipe avaliou como momento 

oportuno para novas negociações. Atualmente, o FIDA está aplicando recursos no estado e devem concluir o projeto 

atual até 2017. São investimentos da ordem de US$ 35 milhões que já estão em execução. Portanto a elaboração de um 

novo projeto e tratativas de negociação devem iniciar imediatamente pois envolvem articulação com o Ministério do 

Planejamento, a Agência Brasileira de Cooperação e o Itamarati, o que requer o início imediato do processo para que 

em janeiro de 2018, o novo projeto já possa iniciar seu trâmite para aprovação.

 O pré-projeto apresentado ao FIDA, nesta viagem, é  inovador para o Piauí e para as regiões semiáridas no 

mundo inteiro, conforme destacou o presidente do FIDA, Kanayo F. Nwanze durante a audiência com o governador 

Wellington Dias e comitiva. Os investimentos serão voltados para construção de pequenas barragens, recuperação da 

mata ciliar, recuperação das nascentes dos rios e recarga dos lençóis freáticos do Semiárido piauiense. Além do 

aproveitamento produtivo com estruturação de 1.200 hectares de áreas irrigadas e mais 700 hectares de recuperação 

da vegetação nativa, permitindo o manejo sustentável da caatinga e a geração de renda para pequenos e médios 

produtores piauienses.

 Os acertos com o FIDA preveem investimentos a partir de 2019. Porém o órgão acenou a possibilidade de 

apoiar a elaboração do Projeto Técnico que necessitará de aporte de especialistas de diversas áreas. 

 O novo projeto beneficiará a Bacia Hidrográfica do Rio Canindé, com os barramentos no Rio Piauí. Em sua 

essência está a implantação de infraestrutura de perenização do rio Piauí, como também de infraestrutura produtiva, 

mas ações de gestão e de organização base produtiva estão presentes no seu conteúdo e será marco inovador na 

estratégia de assistência técnica articulada entre a rede pública e as organizações de base e assessoria técnica dos 

produtores rurais. 

 A proposta foi bem aceita pelos representantes do Fundo Internacional e os desdobramentos para a 

elaboração do projeto técnico serão coordenados pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, supervisionada diretamente pelo Gabinete do Governador.



Roma, Itália – 21 de dezembro de 2016

 O governador Wellington Dias reuniu-se, em Roma, na Itália, com Luigi Ceretti, 

representante da empresa Ami Ceretti. O encontro teve como objetivo firmar uma parceria entre o 

governo e a empresa estrangeira, que possibilitará estudos de viabilidade de projetos de geração 

de energia para o Plano Municipal de Saneamento Básico.

 

 A Ami Ceretti já atua no Brasil na área de geração de energia. Inicialmente, cerca de US$ 1 

milhão será destinado aos estudos de viabilidade. A empresa italiana também demonstrou 

interesse em patrocinar os estudos de viabilidade de projetos para Bacias Hidrográficas do Piauí. 

São projetos semelhantes ao das Bacias dos Rios Canindé e Piauí, que tem como essência a 

implantação de infraestrutura de perenização do rio, como também de infraestrutura produtiva, 

recuperando as matas ciliares e das nascentes dos rios, além do trabalho de organização e 

articulação da população local. A ideia é que a Ami Ceretti atue na elaboração dos planos.



A viagem à Holanda e Itália foi promissora e marcará uma nova fase de desenvolvimento do 

Estado. O Projeto Piauí-Canindé será um marco de proposta inovadora para o desenvolvimento 

de regiões semiáridas e certamente colocará o Piauí em posição de destaque e vanguarda no 

tocante à implantação de proposta pautada na sustentabilidade e na inclusão social.

Conforme já citado anteriormente, o Estado desenvolverá uma pauta para acessar o apoio do 

FIDA na elaboração da proposta técnica do projeto, mas também será contemplada uma 

abordagem participativa para envolvimento e responsabilização da população local que será 

beneficiada pelo projeto.

O Projeto Piauí-Canindé será uma parte de um projeto maior que envolverá as seis bacias 

hidrográficas do Piauí. Articulada a concepção de bacia e a proposta de territórios de 

desenvolvimento que norteará o planejamento do estado, iremos elaborar o Plano de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Estado do Piauí, com horizonte temporal de 20 anos, 

deixando um legado de planejamento e articulação de investimentos que irão ultrapassar a atual 

gestão e servirá de sustentáculo para que a população do Piauí possa cobrar de seus gestores 

ações que levam os que aqui vivem a patamares de desenvolvimento próximo de um IDH de 0,800.

Articular organismos internacionais, empresas privadas e articuladores internacionais 

constituem a base para a conquista de investimentos sustentáveis. Mas nada disso seria 

possível se o Piauí não estivesse com suas finanças equilibradas. A gestão que está sendo 

implementada é que permitiu apresentarmos na Holanda e na Itália uma estratégia de 

desenvolvimento que está sustentada em uma política financeira austera e que permite ao 

estado estar em dia com suas obrigações, de modo que tenha capacidade de absorver novos 

investimentos. 

Encaminhamentos


