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DELIBERAÇÃO CEIF/FCO Nº 475 DE 10 MAIO DE 2022. 

 
Prioriza, em Mato Grosso do Sul, para o 
exercício de 2022, no âmbito do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO), as cadeias produtivas da 
avicultura e suinocultura. 

 
O Presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO), no uso de suas 
atribuições legais, previstas no art. 7º do Decreto nº 15.088, de 30 de outubro de 2018, e tendo 
em vista a aprovação em Plenário, em Rreunião Extraordinária  deste Conselho, em 11 de 
maio de 2022.  
 

Considerando que, na aplicação dos recursos do FCO, deverão ser observadas as 
orientações gerais previstas pela Portaria n. 1.369, de 2 de julho de 2021, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), que estabelece as diretrizes e orientações gerais para a 
aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, para os exercícios de 
2022 e 2023. 

Considerando que, dentre tais orientações gerais, deve ser observado o apoio à 
implantação, ao fortalecimento e à melhoria de arranjos e cadeias produtivas estratégicas, 
incluídas, neste sentido, em Mato Grosso do Sul, as da avicultura e suinocultura. Além disso, 
deve ser ressaltado o fato de que, conforme a Programação do FCO, as deliberações tomadas 
pelos Conselhos de Desenvolvimento Estaduais, julgadas compatíveis com as diretrizes do 
Fundo, deverão ser seguidas pelo Agente Financeiro. 

Considerando que o setor avícola em Mato Grosso do Sul conta com 554 produtores, 
2.098 aviários e gera 50 mil empregos diretos, com destaque para agricultura familiar, com 
produção de 176,3 milhões de aves/ano. No intuito de elevar a produtividade do setor, com 
qualidade e sustentabilidade, o Estado, por meio da SEMAGRO e da Câmara Setorial da 
Avicultura, lançou o Plano Estadual da Cadeia da Avicultura de Mato Grosso do Sul (Pró-
Aves), sendo a estruturação de uma política de financiamento adequada um dos eixos 
estratégicos do referido Plano. 

Considerando que se verifica no Estado uma grande expansão dos investimentos no 
setor industrial da suinocultura, com aumento significativo na capacidade de abate e geração 
expressiva de empregos, demandando vultosos investimentos por parte dos produtores, 
sobretudo os que operam sob regime de integração, para atender à demanda dos frigoríficos. 
A suinocultura no Estado de Mato Grosso do Sul cresce em ritmo muito mais acelerado do 
que a média nacional (com crescimento de 128% em 10 anos), fruto de uma política de 
desenvolvimento do setor no Estado, principal objetivo do Programa “Leitão Vida”, sendo 
responsável pela geração de 16 mil empregos em MS. 
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Considerando que, corroborando tais números acima relatados, somente na reunião 
deste Egrégio Conselho ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2022, no setor de suinocultura, 
foram aprovados 18 novos projetos, no valor global de R$ 138,28 milhões, nos municípios de 
Laguna Carapã, Rochedo, Bataguassu, Rio Brilhante, Vicentina, Bandeirantes, Jatei, 
Ivinhema, Glória de Dourados e Dourados. Já na avicultura, foram aprovados 3 projetos, no 
valor total de R$ 26,05 milhões, em empreendimentos nos municípios de Aparecida do 
Taboado e Sidrolândia.   

 
D E L I B E R A: 
 
Art. 1º Ficam priorizados às instituições operadoras do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), em Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2022, as 
cadeias produtivas da avicultura e suinocultura, devendo tais segmentos serem assistidos 
preferencialmente com os recursos do Fundo.   

 
§ 1º O disposto no caput deste artigo limita-se ao valor de R$ 300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais) no caso da suinocultura e R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais) no caso da avicultura. 

 
§2° O disposto neste artigo aplica exclusivamente ao FCO Rural, independentemente 

da proposta sofrer ou não anuência prévia do Conselho Estadual de Investimentos 
Financiáveis (CEIF/FCO).   

 
  
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Campo Grande – MS, 10 de maio de 2022 

 
 
 
 

Jaime Elias Verruck 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar – SEMAGRO 
Presidente do CEIF/FCO 

 
 
HOMOLOGO: 
 
Em  ______/______/_____  
Reinaldo Azambuja Silva  
Governador do Estado    


	D E L I B E R A:

		2022-05-11T08:13:24-0400
	JAIME ELIAS VERRUCK:32251777172




