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DELIBERAÇÃO CEIF/FCO Nº 1.094  DE 12 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Altera a Deliberação CEIF/FCO n. 732, de 15 

de junho de 2022, para incluir a cadeia 

produtiva da bovinocultura de leite na exceção 

prevista na referida Deliberação. 

 

 

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 Reunião  Ordinária  deste Conselho, em 12 de agosto 

de 2022.  

 

Considerando que existe demanda de financiamento, via FCO, de projetos de produção de 

leite; 

 

Considerando a conjuntura atual de baixa produção leiteira neste Estado para suprir a 

demanda de processamento dos laticínios sul-mato-grossenses; 

 

Considerando que dados estatísticos demonstram uma queda na produção leiteira estadual, na 

contramão do restante do país (a produção brasileira cresceu 15% entre 2010 e 2020, porém, 

em Mato Grosso do Sul, a queda foi de 42% em 10 anos), fazendo com que o Estado 

decrescesse no ranking nacional de produção, de 12° para 19° colocado, afetando a 

industrialização do segmento, a implantação de novas indústrias ou expansão das existentes, a 

competitividade do setor industrial, bem como a geração de empregos; 

 

Considerando que a Deliberação CEIF/FCO n. 732/2022 suspendeu, no âmbito do FCO, o 

acolhimento de propostas de financiamentos rurais, até 31 de dezembro de 2022, 

excepcionando exclusivamente as cadeias produtivas da avicultura e suinocultura; 

 

Considerando o lançamento do Programa “Pró-Leite” (Plano Estadual para Desenvolvimento 

da Bovinocultura Leiteira), que prevê várias ações nas áreas de sanidade, assistência técnica, 

reprodução, índice de referência e incentivos financeiros aos produtores de leite, visando 

garantir a melhoria na produtividade, de modo a elevar a renda dos produtores que atuam 

fortemente na agricultura familiar; 

 

Considerando que, por todos estes aspectos, visando a geração de novos empregos no campo 

e na indústria láctea sul-mato-grossense, e que o FCO representa importante espaço para o 

fomento de políticas públicas consideradas prioritárias neste Estado, sobretudo no que tange à 

diversificação da matriz produtiva estadual, a inserção da cadeia produtiva da bovinocultura 

de leite, como uma das exceções para o acolhimento de propostas de financiamentos rurais no 

âmbito do FCO, em 2022, é medida que se impõe; 
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D E L I B E R A: 

 

Art. 1º O §1° do art. 1°, da Deliberação CEIF/FCO n. 732, de 15 de junho de 2022, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§1° A suspensão prevista no caput deste artigo não se aplica às cadeias produtivas da 

avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, devendo tais cadeias serem assistidas 

preferencialmente com os recursos do Fundo. 

 

 

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Campo Grande – MS, 12 de agosto de 2022 

 

 

 

 

Jaime Elias Verruck 

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar – SEMAGRO 

Presidente do CEIF/FCO 

 

 

 

HOMOLOGO: 

 

 

 

Em 22/08/2022  

Reinaldo Azambuja Silva  

Governador do Estado    

 

 

 

 

 

 

 


