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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CDE/FCO
 

Resolução CDE/FCO nº 018/2022, de 24 de fevereiro de 2022.
 
 

 
DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARAADEQUAÇÃO

E AMPLIAÇÃO DAS GRANJAS DE SUÍNOS EM GOIÁS.

 

O Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado – CDE, no uso das atribuições
legais, e com fulcro no Decreto nº 8.390/15, art. 5º, II, face à decisão colegiada ocorrido na 372ª Reunião
Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2022.

Considerando o ofício nº 234/2021 da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás -
FAEG, solicitando a viabilização de recursos financeiros para empréstimos aos suinocultores de Goiás,
integrados da BRF, na região de Rio Verde – GO, em função de adequações para ampliação das granjas
que os mesmos terão que realizar, no período compreendido de 2022 à 2025, por força da Instrução
Normativa nº 113 do MAPA, de 16/12/2020, que instituiu parâmetros de bem-estar animal, no amparo da
Linha de Desenvolvimento Rural para financiamento de investimentos fixo e semifixo e de custeio
associado a projeto de investimento, inclusive para atividades conduzidas em regime de integração;

Considerando que segundo a Associação dos Granjeiros Integrados do Estado de Goiás -
AGIGO, entre 2022 e 2025 estão previstas ampliações do número de matrizes em 31 granjas, totalizando
15.780 novas matrizes a mais no sistema de integração da BRF em Goiás;

Considerando que essa ampliação representará um aumento da produção de quase 30%,
e promoverá a geração de empregos, impostos e serviços correlacionados e a agregação de valor aos grãos
e outros insumos aqui produzidos, transformando-os em carne e produtos industrializados de alto valor
agregado;

Considerando a estimativa que cada granja demandará entre 7 e 12 milhões de reais para
essas ampliações e adequações.

 
RESOLVE:
Art. 1º Priorizar, a partir de 2022 até 2025, a aprovação, por ano, do montante de até R$

90 milhões, especificamente para que as granjas de suínos façam adequações, conforme determina a IN
113 do MAPA, de 16 de dezembro de 2020.

Art. 2º Para fins das adequações previstas no Capítulo III da referida IN 113, não haverá
limitação do valor a ser financiado, desde que respeitadas as regras da Programação FCO do ano da
aprovação da Carta-Consulta.

Art. 3º Esta Resolução aplica-se tanto para os suinocultores integrados, quanto aos
suinocultores independentes que tiverem a necessidade de promover ampliação e adequação, por força da
IN 113 do MAPA.

Art. 4º - Esta regra não se aplica às cartas-consultas aprovadas com datas anteriores à
publicação da respectiva resolução.
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Art. 5º Esta regra não se aplica às cartas-consultas aprovadas com datas anteriores à
publicação da respectiva resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo efeitos a
partir da sua publicação.

 

 
CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA

Secretário de Estado da Retomada
Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado

Decreto s/n° – Diário Oficial nº 23.363, de 12/08/2020 – Suplemento
 
 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, Goiânia-
GO, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA,
Secretário (a) de Estado, em 04/03/2022, às 08:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027985831 e o código CRC A155F19B.

 
GERÊNCIA DE APOIO AO FOMENTO 
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