
 

 

 

 

                 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

                    Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC 

 

 

247ª Reunião Ordinária do COFAP 

 

COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA 

DATA: 17/08/2022 às 14:30hs 

 

ORDEM DO DIA: 

1 – Abertura pelo Coordenador Executivo; 

2 – Verificação do Quórum; 

3 – Chamada nominal dos presentes; 

 

4 – ASSUNTOS DELIBERATIVOS: 

 

4.1 – Análise e deliberação das Cartas Consulta conforme QUADRO DE RESUMO abaixo. 

 

Resumos das Cartas Consultas: 

 

 

Interessado: PEDRO AUGUSTO SCARPELLINI WILKE      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.130.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.130.000,00      

Local do Investimento: São João D’Aliança/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator e uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: LUIS EVÂNIO BONATO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.078.250,00       

Recursos próprios:                        R$ 403.425,00   

Total de investimento:                  R$ 2.481.675,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator e uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 05 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: CACILDO GONÇALVES RAMOS      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 4.000.000,00 

Recursos próprios:                        R$ 561.566,20   

Total de investimento:                  R$ 4.561.566,20      

Local do Investimento: Planaltina/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a construção de 02 aviários de 165x18. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: MOISES RAPACHI      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 3.800.000,00       

Recursos próprios:                        R$    950.000,00   

Total de investimento:                  R$ 4.750.000,00      

Local do Investimento: Luziânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de colheitadeira e plataforma. 

Não se estima a geração de emprego. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração tributos e outros benefícios, 

entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: FERNANDO MARCIO VERSIANI DE MIRANDA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.435.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.435.000,00      

Local do Investimento: Formosa/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 04 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: DIFUSÃO ENGENHARIA LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                    

Proposta de Financiamento:        R$ 970.000,00 

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 970.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF 

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de escavadeira hidráulica. 

Estima-se a geração de 04 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

Interessado: JANIDES DE SOUZA FERNANDES 

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 887.980,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 887.980,00      

Local do Investimento: Pirenópolis/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário, matrizes e gerador 

fotovoltaico. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: GF GOLD MINERAÇÃO EIRELI      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                        

Proposta de Financiamento:        R$ 9.490.683,84       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 9.490.683,84      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a extração de calcário. 

Estima-se a geração de 50 empregos diretos e 300 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: CARLOS ALEXANDRE MARKUS      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.287.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 143.000,00   

Total de investimento:                  R$ 1.430.000,00      

Local do Investimento: Cabeceiras/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de distribuidor de fertilizantes. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 06 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: FABIANE ANDRADE NASCIMENTO MORAES      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 766.200,01       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 766.200,01      

Local do Investimento: Cavalcante/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: GRACITA BASSO FERREIRA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.416.869,78       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.416.869,78      

Local do Investimento: Paranoá/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário e usina fotovoltaica. 

Estima-se a geração de 04 empregos diretos e 10 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: SB LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                    

Proposta de Financiamento:        R$ 600.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 600.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de carregadeira de rodas. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: MR ISSY TRANSPORTES - EIRELI      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                           

Proposta de Financiamento:        R$ 1.305.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.305.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de trator e semi-reboque. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 04 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: EDMAR FERREIRA DE PAIVA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.965.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.965.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira e uma plataforma. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 03 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: CHICAGO PRIME PARILLA LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.932.345,21 

Recursos próprios:                        R$ 483.086,30   

Total de investimento:                  R$ 2.415.431,51      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa implantar uma nova unidade. 

Estima-se a geração de 25 empregos diretos e 10 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 



 

 

 

 

                 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

                    Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC 

 

 

 

Interessado: FERNANDO MARCIO VERSIANI DE MIRANDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                           

Proposta de Financiamento:        R$ 2.435.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.435.000,00      

Local do Investimento: Formosa/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 25 empregos diretos e 10 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: HALECSON STINGUEL 

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 6.00.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 6.000.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a implantação de Núcleo de postura. 

Estima-se a geração de 100 empregos diretos e 60 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: ANITA MARIA MINGNOSO FIORESE      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.665.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 185.000,00   

Total de investimento:                  R$ 1.850.000,00      

Local do Investimento: Água Fria/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um pulverizador. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 04 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ALCIONE LUZ GRIGGIO LIRIO GRIGIO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 5.400.000,00       

Recursos próprios:                        R$    600.000,00   

Total de investimento:                  R$ 6.000.000,00      

Local do Investimento: Cabeceiras/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um sistema de irrigação. 

Estima-se a geração de 30 empregos diretos e 40 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 



 

 

 

 

                 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

                    Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC 

 

 

 

Interessado: FÁBIO VINICIUS KOCH      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 720.000,00       

Recursos próprios:                        R$   80.000,00   

Total de investimento:                  R$ 800.000,00      

Local do Investimento: Alto Paraíso/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: JOANECIR DELLA SANTA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 558.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 62.000,00   

Total de investimento:                  R$ 620.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: CENTRO OESTE AGRONEGOCIOS LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Capital de Giro                                        

Proposta de Financiamento:        R$ 1.200.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.200.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa o investimento em estoque. 

Estima-se a geração de 03 emprego direto e 06 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: WINDER RIBEIRO DE LIMA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.320.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.320.000,00      

Local do Investimento: Cavalcante/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.700.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 300.000,00   

Total de investimento:                  R$ 3.000.000,00      

Local do Investimento: Alexânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: JOCIMAR FACHINI      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 748.800,00       

Recursos próprios:                        R$ 83.200,00   

Total de investimento:                  R$ 832.000,00      

Local do Investimento: Luziânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma escavadeira. 

Estima-se a geração de 06 empregos diretos e 12 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 



 

 

 

 

                 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

                    Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC 

 

 

 

 

Interessado: CARLOS ANTONIO COSTA LACERDA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.200.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 24.000,00   

Total de investimento:                  R$ 1.224.000,00      

Local do Investimento: Formosa/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ANTONIO ROBERTO MACHADO       

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.499.999,99 

Recursos próprios:                        R$      78.947,37   

Total de investimento:                  R$ 1.578.947,36      

Local do Investimento: Pirenópolis/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 03 empregos diretos e 25 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: CAT CASA DE ARMA E TIRO LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      

Proposta de Financiamento:        R$ 2.450.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 900.000,00 

Total de investimento:                  R$ 3.350.000,00      

Local do Investimento: Goianésia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma nova sede. 

Estima-se a geração de 10 empregos diretos e 22 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: PAULO SÉRGIO RIBEIRO       

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.663.240,00       

Recursos próprios:                        R$ 80.260,00   

Total de investimento:                  R$ 1.743.500,00      

Local do Investimento: Mimoso/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: UNIÃO DIVISÓRIAS LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.116.330,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.116.330,00      

Local do Investimento: Luziânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 03 empregos diretos e 09 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: DU GREGÓRIO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                     

Proposta de Financiamento:        R$ 13.040.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 13.040.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a modernização de sua frota. 

Estima-se a geração de 20 empregos diretos e 30 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: ALBINO AGENOR AMPRESSAN      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.439.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 271.000,00   

Total de investimento:                  R$ 2.710.000,00      

Local do Investimento: Cabeceiras/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 04 empregos diretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                  

Proposta de Financiamento:        R$ 5.778.240,00       

Recursos próprios:                        R$ 2.963.200,00   

Total de investimento:                  R$ 8.741.440,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de frota. 

Estima-se a geração de 13 empregos diretos e 26 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: LUIS GUSTAVO DO PRADO CAIXETA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 960.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 960.000,00      

Local do Investimento: Padre Bernardo/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário e equipamentos. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ADILSON ROBERTO MAZZOCCO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.709.100,00       

Recursos próprios:                        R$ 189.900,00   

Total de investimento:                  R$ 1.899.000,00      

Local do Investimento: Luziânia e Cidade Ocidental/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a modernização do pátio e de máquinas. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: CRISTIAN RENATO TRIACCA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 4.104.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 456.000,00   

Total de investimento:                  R$ 4.560.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira e uma plataforma 

de corte. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: SIDNEY ALMEIDA FIGUEIRA DE MEDEIROS      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 5.648.100,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 5.648.100,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 07 empregos diretos e 21 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: VENILDE COZZA CENCI      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 690.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 100.000,00   

Total de investimento:                  R$ 790.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 03 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e outros 

benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano estratégico 

regional. 

 

 

 

Interessado: LÁZARO DÉCIO FAGUNDES      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.000.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.000.000,00      

Local do Investimento: São João D’Aliança/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: COPRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.220.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.220.000,00      

Local do Investimento: Barro Alto/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma escavadeira. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S. A.     

Linha de Financiamento: FCO Infraestrutura Econômica                                         

Proposta de Financiamento:        R$ 11.082.880,00       

Recursos próprios:                        R$ 2.770.720,00   

Total de investimento:                  R$ 13.853.600,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 06 empregos diretos e 18 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e outros 

benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano estratégico 

regional. 
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Interessado: TERMOQUÍMICA DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Industrial                                    

Proposta de Financiamento:        R$ 2.275.807,17       

Recursos próprios:                        R$ 750.266,00   

Total de investimento:                  R$ 3.026.073,27      

Local do Investimento: Aparecida de Goiânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a implantação de usina fotovoltaica. 

Estima-se a geração de 50 empregos diretos e 150 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: CECIN SARKIS SIMAO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 5.331.017,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 5.331.017,00      

Local do Investimento: Padre Bernardo/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a construção de um galpão aviário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: RENATO FRANCISCO TRIACCA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.003.500,00       

Recursos próprios:                        R$ 111.500,00   

Total de investimento:                  R$ 1.115.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: VALDIRON EUGÊNIO DA SILVA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 4.775.130,00       

Recursos próprios:                        R$ 530.570,00   

Total de investimento:                  R$ 5.305.700,00      

Local do Investimento: Padre Bernardo/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: LEANDRO BARBOZA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.833.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.833.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: JAIME DE JESUS ROSA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.055.559,50       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 2.055.559,50      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um sistema de irrigação. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: RAUL MACHADO DE LIMA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.668.500,00       

Recursos próprios:                        R$ 296.500,00   

Total de investimento:                  R$ 2.965.000,00      

Local do Investimento: Padre Bernardo/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator e um pulverizador. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 05 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: MARCELINO KIKUHARU SATO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 3.429.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 381.000,00   

Total de investimento:                  R$ 3.810.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 04 empregos direto e 06 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 4.513.500,00       

Recursos próprios:                        R$ 501.500,00   

Total de investimento:                  R$ 5.015.000,00      

Local do Investimento: Abadiânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de quatro caminhões. 

Estima-se a geração de 04 empregos diretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ADELAR VALDIR VELKE      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 3.300.300,00       

Recursos próprios:                        R$ 366.700,00   

Total de investimento:                  R$ 3.667.000,00     

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira e uma plataforma 

de corte. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: JOÃO CRUZ MACEDO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.401.216,67       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.401.216,67      

Local do Investimento: São João D’Aliança/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa recuperar a pastagem, e adquirir matrizes e um 

distribuidor de calcário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 01 indireto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ODACIR BORTONCELLO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 900.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 900.000,00      

Local do Investimento: Cristalina/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: RN TRANSPORTADORA LTDA ME      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                       

Proposta de Financiamento:        R$ 849.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 849.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um caminhão. 

Estima-se a geração de 02 empregos indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

 

Interessado: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Industrial                                

Proposta de Financiamento:        R$ 9.828.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 5.040.000,00   

Total de investimento:                  R$ 14.868.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário. 

Estima-se a geração de 30 empregos diretos e 60 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: LAWRENCE DE OLIVEIRA COUTO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 2.277.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 253.000,00   

Total de investimento:                  R$ 2.530.000,00      

Local do Investimento: Cabeceiras/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de dois caminhões com basculante. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: ANDERSON BALESTRASI SARMENTO      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.797.050,00       

Recursos próprios:                        R$ 0,00   

Total de investimento:                  R$ 1.797.050,00      

Local do Investimento: Luziânia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de gerador fotovoltaico. 

Estima-se a geração de 10 empregos diretos e 15 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS COMÉRCIO ATAC. DE 

ALIMENTOS LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 890.000,00  

Recursos próprios:                        R$ 89.000,00   

Total de investimento:                  R$ 979.000,00      

Local do Investimento: Brasília/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

Estima-se a geração de 05 empregos direto e 106 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

Interessado: JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.510.000,00 

Recursos próprios:                        R$ 79.500,00   

Total de investimento:                  R$ 1.590.000,00      

Local do Investimento: Niquelândia/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um pulverizador. 

Estima-se a geração de 06 empregos diretos e 07 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: JOSÉ CARLOS WAGNER      

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 3.213.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 1.377.000,00 

Total de investimento:                  R$ 4.590.000,00      

Local do Investimento: Planaltina/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira e uma plataforma 

de corte. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 04 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para o Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

Interessado: LUIZ DE OLIVEIRA GOMES ME      

Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      

Proposta de Financiamento:        R$ 649.000,00 

Recursos próprios:                        R$ 163.000,00 

Total de investimento:                  R$ 812.000,00      

Local do Investimento: Valparaíso/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um caminhão. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 
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Interessado: MARTINS E BRITO EMPREENDIMENTOS LTDA      

Linha de Financiamento: FCO Desenvolvimento Turismo Regional                                     

Proposta de Financiamento:        R$ 2.600.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 1.240.000,00 

Total de investimento:                  R$ 3.840.000,00      

Local do Investimento: Pirenópolis/GO  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a construção de empreendimento turístico para 

hospedagem com a área total de 1.084 m². 

Estima-se a geração de 03 empregos diretos e 04 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para a região econômica, com a geração de empregos, tributos e 

outros benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano 

estratégico regional. 

 

 

 

Interessado: KLEDSON CENCI ALMEIDA RIBEIRO       

Linha de Financiamento: FCO Rural                                            

Proposta de Financiamento:        R$ 1.350.000,00       

Recursos próprios:                        R$ 150.000,00   

Total de investimento:                  R$ 1.500.000,00      

Local do Investimento: Paranoá/DF  

Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de gerador fotovoltaico. 

Estima-se a geração de 01 emprego direto e 02 indiretos. 

Neste sentido, considerando que empreendimentos de atividade rural são de 

grande importância para Distrito Federal, com a geração de empregos, tributos e outros 

benefícios, entende-se que a solicitação atende as solicitações do plano estratégico 

regional. 
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6. ASSUNTOS GERAIS 

 
7. ENCERRAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 


