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4ª Reunião Extraordinária do COFAP

COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA

DATA: 06/10/2022 às 14:30hs

ORDEM DO DIA:

1 – Abertura pelo Coordenador Executivo;

2 – Verificação do Quórum com a chamada nominal dos presentes;

3 – ASSUNTOS DELIBERATIVOS:

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

 
Resumos das Cartas Consultas:

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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Interessado: AGROINDÚSTRIA SOSSEGO DOS MEUS EIRELI      
Linha de Financiamento: FCO Rural                                      
Proposta de Financiamento:        R$ 6.112.854,07 
Recursos próprios:                        R$    679.206,01 
Total de investimento:                  R$ 6.792.060,08     
Local do Investimento: Luziânia/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um silo. 

Estima-se a geração de 03 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. 

Interessado: H2P ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA      
Linha de Financiamento: FCO Empresarial                                    
Proposta de Financiamento:        R$ 750.486,98 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 750.486,98     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a implantação de uma clínica odontológica. 

Estima-se a geração de 05 empregos diretos e 15 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: GESSO DOIS IRMÃOS LTDA ME      
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      
Proposta de Financiamento:        R$ 2.800.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 2.800.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um silo. 

Estima-se a geração de 09 empregos diretos e 20 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: PRIME LOCAÇÃO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      
Proposta de Financiamento:        R$ 1.055.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.055.000,00     
Local do Investimento: Águas Lindas/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais 
novos, para construção sem operador, excetuando-se alguns casos. 

Estima-se a geração de 04 empregos diretos e 12 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: ACADEMIA RECANTO DA EMAS S.A. 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      
Proposta de Financiamento:        R$ 999.359,74 
Recursos próprios:                        R$ 176.357,60 
Total de investimento:                  R$ 1.175.717,34     
Local do Investimento: Recanto das Emas/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa à implantação da sede e unidade de atividades da 
empresa ACADEMIA EVOLVE na cidade, com aquisição de equipamentos de última 
geração. 

Estima-se a geração de 20 empregos diretos e 20 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: GUSTAVO NOGUEIRA GUIMARÃES 
Linha de Financiamento: FCO RURAL                                     
Proposta de Financiamento:        R$ 4.063.500,00 
Recursos próprios:                        R$ 421.500,00 
Total de investimento:                  R$ 4.485.000,00     
Local do Investimento: Cristalina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 02 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: WILLIAN CASGRANDE 
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Linha de Financiamento: FCO RURAL                                     
Proposta de Financiamento:        R$ 3.105.720,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 3.105.720,00     
Local do Investimento: Formosa/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de matrizes e recuperação de cercas. 

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: AGROBOI AGROPECUARIA LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                      
Proposta de Financiamento:        R$ 570.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 570.000,00     
Local do Investimento: Simolândia/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um caminhão. 

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. 

Interessado: DROGARIA REFERÊNCIA FARMA EIRELI 
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Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços 
Proposta de Financiamento:        R$ 1.000.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.00.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa o investimento em reformas e ampliação da sede. 

Estima-se a geração de 18 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. 

Interessado: JEAN RONIS DOS SANTOS 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                 
Proposta de Financiamento:        R$ 2.753.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 2.753.000,00     
Local do Investimento: Planaltina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de maquinário agrícola. 

Não se estima geração de emprego. 

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: N&J COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 1.043.478,78 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.043.478,78     
Local do Investimento: Cocalzinho/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa o investimento em ampliação e modernização da 
sede. 

Estima-se a geração de 40 empregos diretos e 20 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: VALDIR BATISTA VIDEIRA 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 960.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 300.000,00 
Total de investimento:                  R$ 1.260.000,00     
Local do Investimento: Formosa/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. 
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Interessado: TARCISIO JOSE LANGER 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 3.756.411,00 
Recursos próprios:                        R$ 417.379,00 
Total de investimento:                  R$ 4.173.790,00     
Local do Investimento: Cristalina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator e a correção do solo. 

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: JACKSON LANGER  
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 800.469,00 
Recursos próprios:                        R$ 88.941,00 
Total de investimento:                  R$ 889.410,00     
Local do Investimento: Cristalina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a correção de solo. 

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: JEAN MARCELL LANGER 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 919.953,00 
Recursos próprios:                        R$ 102.217,00 
Total de investimento:                  R$ 1.022.170,00     
Local do Investimento: Cristalina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a correção de solo. 

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: MILTON FERREIRA 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 2.560.500,00 
Recursos próprios:                        R$ 284.500,00 
Total de investimento:                  R$ 2.845.000,00     
Local do Investimento: Niquelândia/GO  
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 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: VENILDE COZZA CENCI 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 3.421.575,00 
Recursos próprios:                        R$ 380.175,00 
Total de investimento:                  R$ 3.801.750,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator. 

Estima-se a geração de 02 empregos diretos e 03 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: AGRÍCOLA WEHRMANN LDTA 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 11.857.600,00 
Recursos próprios:                        R$ 2.964.400,00 
Total de investimento:                  R$ 14.822.000,00     
Local do Investimento: Cristalina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de pivôs de irrigação. 

Estima-se a geração de 134 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. 
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Interessado: DAVI NETO PALUDO 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 1.800.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 200.000,00 
Total de investimento:                  R$ 2.000.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um sistema de energia fotovoltaica. 

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. 

Interessado: JACIMAR FACHINI 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 1.512.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 168.000,00 
Total de investimento:                  R$ 1.680.000,00     
Local do Investimento: Luziânia/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de painéis solares.  

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. 
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Interessado: ARIA ENGENHARIAS/S LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 1.496.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 374.000,00 
Total de investimento:                  R$ 1.870.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a construção de uma sede. 

Estima-se a geração de 10 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: CPMH – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 1.371.067,35 
Recursos próprios:                        R$ 452.000,23 
Total de investimento:                  R$ 1.823.067,58     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 22 empregos diretos e 110 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: LILIAN MARIA MAZZUCO 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 1.900.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.900.000,00     
Local do Investimento: Alvorada do Norte/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira. 

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: COMO PODE MELHORAR LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                              
Proposta de Financiamento:        R$ 800.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 200.000,00 
Total de investimento:                  R$ 1.000.000,00     
Local do Investimento: Alto Paraíso/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa o investimento em reformas e ampliação da sede. 

Estima-se a geração de 30 empregos diretos e 70 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: CELNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                   
Proposta de Financiamento:        R$ 1.149.479,83 
Recursos próprios:                        R$ 378.949,00 
Total de investimento:                  R$ 1.528.429,23     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa implantação de uma nova sede. 

Estima-se a geração de 10 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. 

Interessado: SÓ PEDRAS COMERCIAL DE PEDRAS E MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                            
Proposta de Financiamento:        R$ 616.500,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 616.500,00     
Local do Investimento: Cocalzinho/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um caminhão. 

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. 
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Interessado: QUARTETTO VINHOS E VINHEDOS VINHOS DO TERROIR DO 
PLANALTO CENTRAL LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Rural                                  
Proposta de Financiamento:        R$ 7.000.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 371.891,60 
Total de investimento:                  R$ 7.371.891,60     
Local do Investimento: Santo Antônio do Descoberto/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a ampliação e modernização da empresa. 

Estima-se a geração de 20 empregos diretos e 20 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: FRICARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Industrial                  
Proposta de Financiamento:        R$ 676.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 676.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma plantadeira. 

Estima-se a geração de 10 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. 
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Interessado: DISK AREIA BRITA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
BRASÍLIA LTDA EPP 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 1.436.400,00 
Recursos próprios:                        R$ 159.600,00 
Total de investimento:                  R$ 1.596.000,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

Estima-se a geração de 04 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: CONEXÃO TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 1.832.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 168.000,00 
Total de investimento:                  R$ 2.000.000,00     
Local do Investimento: Luziânia/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

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: CIEM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 2.748.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 252.000,00 
Total de investimento:                  R$ 3.000.000,00     
Local do Investimento: Luziânia/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

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: L R V SERVIÇOS AGÍCOLAS LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 2.060.080,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 2.060.080,00     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

Estima-se a geração de 10 empregos diretos e 20 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: ALDIR ANTÔNIO DANIELLI 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 3.240.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 360.000,00 
Total de investimento:                  R$ 3.600.000,00     
Local do Investimento: Formosa/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira. 

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: SILVANO LUIZ BORGHELOT 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 2.500.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 760.000,00 
Total de investimento:                  R$ 3.260.000,00     
Local do Investimento: Paranoá/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de uma colheitadeira. 

Estima-se a geração de 01 emprego 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: JERONIMO JUHEI M GONÇALVES 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 1.700.320,82 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.700.320,82     
Local do Investimento: Brasília/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa ampliar sua frota. 

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: EURIPEDES GOMES DO CARMO FILHO 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 3.500.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 35.354,76 
Total de investimento:                  R$ 3.535.354,76     
Local do Investimento: Formosa/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a construção de um galpão com 5.600 m². 

Estima-se a geração de 02 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: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 
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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 tratores, três 
conjuntos rodotrem basculante e um conjunto rodotrem basculante Facchini. 

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: SMSM LTDA 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 2.857.317,27 
Recursos próprios:                        R$ 317.479,70 
Total de investimento:                  R$ 3.174.796,97     
Local do Investimento: Brasília/DF
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa investir em equipamentos e serviço de construção 
civil, aquisição de um transformador, câmeras e alarmes e cercas.

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: GABRIEL CENCI 
Linha de Financiamento: FCO Rural                       
Proposta de Financiamento:        R$ 4.128.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 1.032.000,00 
Total de investimento:                  R$ 5.160.000,00     
Local do Investimento: Água Fria/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de 04 tratores e uma pá carregadeira.

Estima-se a geração de 08 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. 

Interessado: ILDEMAR GARMATZ 
Linha de Financiamento: FCO Rural                        
Proposta de Financiamento:        R$ 2.027.775,00 
Recursos próprios:                        R$ 106.725,00 
Total de investimento:                  R$ 2.134.500,00     
Local do Investimento: Planaltina/GO  
Objetivo(s) do empreendimento: 

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

Não estima geração de emprego. 

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: PAULO JAIR KANHESKI 
Linha de Financiamento: FCO Comércio e Serviços                       
Proposta de Financiamento:        R$ 1.000.000,00 
Recursos próprios:                        R$ 0,00 
Total de investimento:                  R$ 1.000.000,00     
Local do Investimento: Planaltina/DF  
Objetivo(s) do empreendimento: 

O presente projeto visa a aquisição de um trator agrícola. 

Não estima geração de emprego. 

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. 

5. ASSUNTOS GERAIS

6. ENCERRAMENTO

Observação: Informamos que todas as cartas consultas a serem analisadas encontram-se
disponíveis no SEI Pasta: SDE/AOC/COFAP para os conselheiros integrantes do GDF e
disponibilizadas nos e-mails para os conselheiros de órgãos externos.

 


