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GABINETE DO GOVERNADOR

Ofício n.° 1383 / 2017-GAB.GOV

Goiânia, 14 de agosto de 2017.

Ao Senhor

ANTÔNIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA

Superintendente de Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO
Brasília - DF.

Assunto: Alteração Programa FCO
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Senhor Superintendente,

Com nossos cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a

proposta de alteração da Programação do FCO em anexo, à qual atende ao pleito
da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia - ACIAG, referente à
revisão da vedação de financiamentos a empresas transportadoras de grande porte.
Atenciosamente,

MarçoniFERreira Perillo Júnior
Governador do Estado de Goiás

Rua 82, s/n.°, Setor Sul - Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia/GO
Fones: 55 62 3201-5982 / 5984 (fax) / 3216-4533 (fax)

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DO FCO PARA 2017
- Ficha de Sugestões Cidade: GOIÂNIA

UF:GO

Encontro: ( ) Interno (X) Externo

Data: 04/08/2017

Nome: DANILO FERREIRA GOMES

Entidade: SED

Telefone: 62 3201-5595

E-mail: daniloferreiragomes@gmail.com

Texto Atual:

Título III - Condições Gerais de Financiamento

2.1. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS: não constitui objetivo do FCO financiar:
d) aquisição de:
II. veículos automotores, exceto:

4) caminhões e furgões, novos e usados com até 4 anos, contados da data de
fabricação do bem, inclusive frigoríficos, isotérmicos ou graneleiros. Ficam vedados
financiamentos a empresas transportadoras, exceto às de micro, pequeno,

pequeno-médio e médio portes, cuja matriz esteja sediada no Estado alvo do
financiamento...

Texto Proposto:

Título III - Condições Gerais de Financiamento
2.1. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS: não constitui objetivo do FCO financiar:
d) aquisição de:
II. veículos automotores, exceto:

4) caminhões e furgões, novos e usados com até 4 anos, contados da data de
fabricação do bem, inclusive frigoríficos, isotérmicos ou graneleiros e para
empresas transportadoras cuja matriz esteja sediada no Estado alvo do
financiamento. Ficam vedados financiamentos a empresas trans

às do micro, poqueno, pequeno-médio e méd
no-E-stado-alvo do financiamentOr

Justificativa:

Tendo em vista que foi feita exceção para todos demais portes e ainda o excesso de
recursos disponíveis, não se justifica a manutenção da mesma somente para empresas
de grande porte.

www^. correios, com. or/sisiemas/rasireamenio/newprini.cim

JR849790694BR
O horário apresentado no histôhcodo objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Entrega
Objeto entregue ao destinatário
22/08/2017 17:13 BRASÍLIA/DF

22/08/2017

17:13

Objeto entregue ao destinatário

BRASÍLIA /DF

22/08/2017

10.52

Objeto saiu para entrega ao destinatário

BRASÍLIA /DF

18/08/2017

13:49
Goiânia / GO

Objeto postado

