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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 22 de novembro de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 4º andar, sala 433, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Alexandre de Luca Thomé, Coordenador do GTFAT e Secretário-Executivo 
do CODEFAT Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Representante Titular do MTb; Hébrida 
Verardo Moreira Fam, Representante Titular do MDIC; Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante 
Titular do BNDES; Igor Parente Pinto, Representante Suplente do MP; Marcos Perioto, 
Representante Titular da Força Sindical; Raul Araujo Santos, Representante Titular da UGT; 
Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da CUT; Ailton de Jesus Araújo, Representante 
Suplente da CTB; Cléber Virginio Gomes de Almeida, Representante Suplente da CSB; Sebastião 
Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Renato Conchon, Representante Suplente da CNA. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do 1 

Ministério do Trabalho – MTb, teve início a Centésima Quadragésima primeira Reunião 2 

Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador – GTFAT, sob a coordenação 3 

do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé. Tópico I – 4 

ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou a todos e em seguida, passou ao 5 

Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 140ª Reunião Ordinária, realizada 6 

em 27 de setembro de 2017. O Coordenador do GTFAT questionou se havia alguma 7 

manifestação pertinente a Ata da 140ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2017. 8 

Em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerada aprovada a Ata. Em 9 

seguida, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO - ITEM 2 – Proposta de 10 

Resolução que altera a de nº 762, de 09 de maio de 2016, que instituiu a linha de crédito 11 

PROGER Urbano Capital de Giro. A Titular da Coordenação de Empreendedorismo – 12 

COEMP/CGER/DER/SPPE/MTb, Sra. Lucilene Estevam Santana, esclareceu que a Resolução n. 13 

762, de 9 de maio de 2016, instituiu a Linha de Crédito PROGER Urbano Capital de Giro que 14 

tinha por finalidade atender as necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas 15 

com faturamento bruto anual de até R$3,6 milhões. Em seguida, apresentou as características da 16 

linha: i) teto financiável de R$200 mil, por empresa, vedado o uso de crédito rotativo; ii) prazo 17 

de financiamento – 48 (quarenta e oito) meses, incluído até 12 (doze) meses de carência; e, iii) 18 

taxa de juros calculada com base na TJLP, acrescida de taxa efetiva de até 12% ao ano. Além 19 

disso, observou que a Linha tinha uma condição especial na qual os Bancos deveriam fechar 20 

financiamento para no mínimo 10% da quantidade de operações formalizadas junto às empresas 21 

com FBA de até R$360 mil e sua vigência era até 31 de dezembro de 2017. Quanto à execução 22 

da Linha, destacou que a maior concentração era nas Regiões Sul e Sudeste, uma vez que as 23 
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demais tinham amparo dos fundos constitucionais. Acrescentou que no período de julho/2016 a 24 

junho/2017 haviam sido firmados 16 mil contratos em mais de R$1,3 bilhão de recursos 25 

aplicados. Informou, também, que obtiveram retornos positivos quanto à colaboração dessa 26 

política para a sustentação das empresas no mercado, uma vez que as permitiu, por meio de 27 

financiamento, repor ou aumentar o estoque de matéria prima, estimulando a produção de bens e 28 

serviços. Na sequência, passou a citar alguns resultados da Linha, conforme a seguir: i) baixo 29 

índice de inadimplência: índice de operações em atraso superior a 90 dias foi de 2,38%, frente ao 30 

índice de marcado de 3,60%, verificado em julho/2017; ii) apoio do SEBRAE para realizar 31 

capacitação de aprendizes contratados pelas empresas financiadas; e, iii) convênio celebrado 32 

entre o Banco do Brasil e o SEBRAE para atendimento técnico especializado às micro e 33 

pequenas empresas interessadas em soluções de crédito nas fases pré e pós concessão de crédito. 34 

Prosseguindo, passou a apresentar as propostas de alteração, conforme a seguir: i) prorrogação 35 

da linha de crédito PROGER Urbano – Capital de Giro para até 31.12.2018; ii) alteração do 36 

público-alvo: de pessoas jurídicas com faturamento bruto anual de até R$3,6 (três milhões e 37 

seiscentos mil reais) para pessoas jurídicas com faturamento bruto anual de até R$10 milhões 38 

(dez milhões de reais); iii) alteração do teto financiável: de R$200 mil (duzentos mil reais) para 39 

até R$500 mil (quinhentos mil reais), por empresa, vedado o uso de crédito rotativo; e,  iv)  40 

revogar os parágrafos 2º e 3º do art. 8º da Resolução n. 762/2016. Registrou que embora o 41 

objetivo do PROGER fosse primar pela geração e manutenção de emprego e renda por meio da 42 

concessão de crédito, punir as empresas que descumprissem o §1º do art. 8º, sem avaliar os 43 

motivos, era temerário, uma vez que havia casos fortuitos e de força maior que fugiam ao 44 

controle do empreendedor. Acrescentou que em um universo de 7.872 empresas, com 45 

faturamento bruto anual de até R$3,6 milhões, atualmente, 1.717 empresas estariam impedidas 46 

de contratar o financiamento com recursos do FAT, o que correspondia ao índice de 21,8% do 47 

total. Justificou, também, que a prorrogação da Linha garantiria a continuidade da política de 48 

combate ao desemprego, e que o apoio, via financiamento de capital de giro, era salutar para que 49 

as empresas permanecessem no mercado, estimulando a produção de bens e serviços. Afirmou, 50 

ainda, que a Linha de Crédito possuía condições favoráveis quando comparadas a outras linhas 51 

do mercado. Destacou a simplicidade operacional da Linha e prazos ajustados à capacidade de 52 

pagamento das empresas. Por fim, registrou que a Linha de Crédito continuaria com o viés de 53 

induzir a inserção do aprendiz no mercado de trabalho e a manutenção e geração de empregos, 54 

mas sem caráter punitivo, acrescentando que o SEBRAE continuaria formulando políticas de 55 

capacitação a partir da utilização do banco de dados repassados pelo Ministério do Trabalho. O 56 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante Titular do 57 
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BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, indagou se a cláusula de punição seria revogada com 58 

efeito retroativo. A Coordenadora da COEMP informou que seria tornada sem efeito, ou seja, as 59 

punições não seriam aplicadas mesmo às empresas que já haviam contratado. O Representante 60 

do BNDES perguntou acerca da segurança jurídica dessa revogação. A Coordenadora da 61 

COEMP informou que todas as matérias apreciadas pelo CODEFAT eram previamente 62 

analisadas pela Consultoria Jurídica do Ministério – CONJUR/MTb, contudo eram apresentadas 63 

primeiro ao Grupo Técnico. Esclareceu, ainda, que a revogação não implicaria em ônus ao 64 

tomador de crédito, portanto do ponto de vista técnico acreditava não haver problema. No 65 

entanto, acrescentou que a segurança jurídica do ato seria dada pela CONJUR/MTb. O 66 

Representante Titular do MTb, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, observou que as 67 

condições atuais do mercado de trabalho não eram favoráveis, sendo as médias e pequenas 68 

empresas as principais afetadas. Por esse motivo, considerou que impedir as empresas de 69 

contratar financiamentos com recursos do FAT por descumprirem as cláusulas do art. 8º da 70 

Resolução n. 762/2016, não atendia ao princípio da razoabilidade, pois existiam fatores que não 71 

estavam no controle do empreendedor. A Coordenadora da COEMP esclareceu que embora não 72 

considerasse razoável aplicar a punição às empresas devido ao atual cenário econômico do País, 73 

todas as ações de monitoramento continuariam a ser realizadas. Acrescentou, ainda, que 74 

atualmente apenas 21% das empresas não haviam conseguido manter o nível de emprego devido 75 

a casos fortuitos ou de força maior. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, 76 

destacou que não considerava apropriada a retirada da sanção, uma vez que o objetivo da Linha 77 

era a geração e manutenção de empregos, portanto era necessário constar do contrato uma 78 

garantia do cumprimento deste compromisso. Além disso, ressaltou que o índice de empresas 79 

que descumpririam as cláusulas do art. 8º da Resolução n. 762/2016 poderia aumentar, já que 80 

hoje esse índice estava em 21% mesmo com a punição vigente. O Representante Titular da CTB, 81 

Sr. Ailton de Jesus Araújo, manifestou apoio ao Representante da UGT. Ressaltou que estava 82 

sendo retirado justamente o parágrafo que tratava da punição por não cumprir as condições 83 

impostas. Acrescentou que os recursos do FAT deviam ser usados em benefício do trabalhador, 84 

na geração e manutenção de empregos. O Representante Suplente da CSB, Sr. Cleber Virgínio 85 

Gomes de Almeida, afirmou que a retirada da punição incentivaria o descumprimento das regras 86 

constantes da Resolução n. 762/2016.  O Representante Titular da CNTur, Sr. Sebastião Antunes 87 

Duarte, sugeriu que fosse dado um incentivo às empresas que cumpriam todos os requisitos do 88 

contrato, talvez redução na taxa de juros. O Representante do MTb explicou que o FAT não 89 

possuía autorização legal para realizar a negociação de taxas, uma vez que o risco era das 90 

instituições financeiras. O Representante Titular da Força Sindical, Sr. Marcos Perioto, registrou 91 
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que seria importante que a matéria fosse analisada primeiro pela CONJUR/MTb para depois ser 92 

apresentada ao GTFAT. Asseverou que os técnicos do Ministério em conjunto com o agente 93 

financeiro deveriam elaborar um estudo consubstanciado em fatos que sustentasse a proposição 94 

de retirar a sanção punitiva. O Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, 95 

informou que a CUT era favorável a proposta de ampliação do teto de faturamento e do teto de 96 

financiamento, contudo era contrária a revogação dos parágrafos 2º e 3º do art. 8º da Resolução 97 

n. 762/2016.  A Coordenadora da CGCODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, esclareceu que 98 

constava do Regimento Interno do CODEFAT que as matérias antes de serem submetidas ao 99 

Conselho deveriam ser previamente analisadas pela CONJUR/MTb. No entanto, destacou que a 100 

Consultoria Jurídica analisava apenas os aspectos de natureza jurídica, cabendo ao GTFAT as 101 

discussões de mérito. Além disso, esclareceu que a legislação determinava que a CONJUR 102 

analisasse os fatos com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, ou seja, não haveria tempo 103 

hábil para apresentar o Parecer Jurídico ao Grupo Técnico. Por fim, garantiu quanto à 104 

retroatividade do ato, era a CONJUR que, após análise, daria a segurança jurídica. O 105 

Representante do BNDES sugeriu que constasse no texto da Proposta de Resolução que a 106 

empresa deveria apresentar justificativa no caso de descumprimento de cláusula contratual. A 107 

Coordenadora da COEMP informou que tais questões foram debatidas internamente, tendo à 108 

equipe técnica do Ministério elaborado a proposta somente após avaliação da linha e da 109 

realização de supervisão in loco. Destacou que não era possível analisar caso a caso quais eram 110 

os motivos que haviam levado, por exemplo, a empresa a demitir um funcionário. Acrescentou, 111 

ainda, que essa era uma Linha modelada para atender especificamente as necessidades de crédito 112 

das pequenas empresas, e impedi-las de contratar consequentemente as atrapalharia de retomar o 113 

crescimento. Registrou, também, que essa era a única linha de crédito do mercado que a equipe 114 

técnica tinha conhecimento que possuía esse tipo de cláusula punitiva. Por fim, relembrou que o 115 

cenário econômico do País nos últimos anos tinha sido adverso, contudo havia expectativa de 116 

melhora. O Representante da CNTur lembrou que o prazo de financiamento era de 48 meses. 117 

Nesse sentido, indagou se a medida punitiva era aplicada com base na análise realizada logo nos 118 

primeiros 12 meses após a contratação de crédito. A Coordenadora do COEMP destacou que 119 

essa havia sido uma ação muito discutida á época da aprovação da Resolução n. 762/2016, mas 120 

que a posição posta em Resolução era de que a medida punitiva deveria ser aplicada se após 12 121 

meses da contratação de crédito a empresa não tivesse mantido o nível de empregos. O 122 

Representante da CNTur observou que essa forma de aplicação da medida punitiva era muito 123 

rígida e deveria ser flexibilizada, sugerindo que punição fosse aplicada somente após 24 meses 124 

da contratação de crédito, tendo o Representante Suplente da CNA, Sr. Renato Conchon, 125 
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manifestado apoio a sugestão. O Representante da CUT ratificou seu posicionamento, tendo 126 

afirmado que considerava a Linha meritória e era favorável a prorrogação da sua vigência, 127 

contudo acreditava que a retirada da punição era um atraso. O Representante Suplente do MP, 128 

Sr. Igor Parente Pinto, afirmou que considerava razoável que uma empresa que contratasse 129 

R$200 mil em financiamento pudesse contratar ao menos um jovem aprendiz. Então, sugeriu a 130 

permanência da cláusula punitiva, exceto no caso do descumprimento do parágrafo primeiro 131 

(contratação de um jovem aprendiz), tendo o Representante do BNDES manifestado apoio à 132 

sugestão. O Representante Suplente da CNA sugeriu, também, que antes da aplicação da medida 133 

punitiva fosse emitido um alerta ao empregador, de modo a deixá-lo ciente quanto ao 134 

descumprimento da cláusula. O Representante da UGT ratificou seu posicionamento contrário a 135 

retroatividade da medida punitiva. Além disso, indagou o porquê de ter sido determinada a data 136 

de 9 de maio de 2016 como base, tendo a Coordenadora da COEMP esclarecido que era porque a 137 

Resolução n. 762 era de 9 de maio de 2016. O Representante do MTb observou que medida 138 

punitiva era aplicada somente na data de vencimento da operação, ou seja, somente após os 48 139 

meses. A Coordenadora da COEMP registrou que o SEBRAE era um parceiro no 140 

desenvolvimento de ações de capacitação. No entanto, esclareceu que em nenhum momento o 141 

SEBRAE os havia procurado para solicitar a revogação de alguma cláusula da Resolução. A 142 

Representante Titular do MDIC, Sra. Hébrida Verardo Moreira Fam, sugeriu que fosse alterada a 143 

redação da Proposta de Resolução, passando de “fica prorrogado para até 31 de dezembro de 144 

2018” para “fica prorrogado até 31 de dezembro de 2018”, não tendo os demais Representantes 145 

se manifestado contrários. Sugeriu também o aumento do prazo para as empresas manterem o 146 

nível de empregos, passando de até um ano após a contratação para até dois anos. O 147 

Representante do MTb sugeriu que a proposta fosse encaminhada ao Conselho na forma 148 

apresentada pela equipe do Ministério, retirando apenas a revogação dos §§ 2º e 3º do art. 8º da 149 

Resolução n. 762/2016, ou seja, a cláusula punitiva permaneceria. O Coordenador do GTFAT 150 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, 151 

conforme sugerido pelo Representante do MTb, tendo sido considerado apto para ser 152 

encaminhado ao CODEFAT com a alteração do art. 3º, proposta pela Representante do MDIC. 153 

Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que altera a de nº 439, de 2 de 154 

junho de 2005, que dispõe sobre a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao 155 

Trabalhador – FAT, em depósitos especiais remunerados; (para inclusão da Taxa TLP 156 

(Taxa de Longo Prazo) no regramento de cálculo de remuneração das operações de crédito, 157 

no âmbito dos depósitos especiais, formalizadas a partir de janeiro de 2018, conforme 158 

determina a Lei nº 13.483, de 21/09/2017). O Coordenador da CGFAT – Substituto, Sr. 159 
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Adilson Vasconcelos Silva, esclareceu que o objetivo da Proposta era adequar a Resolução n. 160 

439, de 2 de junho de 2005, às alterações impostas pela Lei n. 13.483, de 21 de setembro de 161 

2017, que instituiu a Taxa de Longo Prazo – TLP, com metodologia de cálculo definida pela 162 

Resolução BACEN n. 4.600, de 25 de setembro de 2017. Acrescentou que a referida Lei 163 

estabelecia que a partir de 2018 os Recursos do FAT seguiriam esse regramento. Registrou, 164 

também, que, em termos de Depósitos Especiais, o regramento da remuneração continuava sendo 165 

SELIC, tendo portanto, saldo aplicado tanto em TLP como em TJLP. Além disso, informou que 166 

as operações diretas (enquadradas) e Indiretas (protocoladas) até 31 de dezembro de 2017 seriam 167 

remuneradas pela TJLP. Observou que a TLP tinha como base de cálculo o período de 252 dias 168 

úteis. Em seguida, apresentou a fórmula de cálculo da Resolução BACEN n. 4.600/2017, tendo 169 

destacado que a referida fórmula tinha um carregamento de 5 (cinco) anos. Na sequência, passou 170 

a discorrer a respeito da composição da TLP (IPCA + Taxa de Juros prefixada), tendo 171 

acrescentado que a taxa de juros prefixada teria vigência mensal. Afirmou que cada operação de 172 

financiamento do Ativo teria a taxa de juros prefixada vigente na data da sua contratação e seria 173 

aplicada de forma uniforme por todo o prazo da operação. Referente às formas de remuneração 174 

dos Depósitos Especiais, informou que os recursos nas instituições financeiras seriam 175 

remunerados pela SELIC ao FAT mensalmente. Acrescentou, ainda, que a partir de 2018 os 176 

recursos aplicados seriam remunerados pelas taxas TJLP e TLP com pagamento mensal ao FAT, 177 

via reembolso automático. Quanto às parcelas inadimplentes das operações de financiamento, 178 

registrou que teriam o prazo de até 60 dias para manter a mesma remuneração do recurso 179 

aplicado (TLP/TJLP e não SELIC) no Passivo. Destacou, também, que seriam remuneradas pela 180 

Taxa IPCA: i) as parcelas inadimplidas a partir do 61º dia; e, ii) parcelas, cujos pagamentos 181 

tivessem sido antecipados em relação à data do vencimento, desde a data do recebimento. 182 

Registrou, também, que o estoque de operações financeiras em 31 de dezembro do corrente ano, 183 

manteria o custo da TJLP, conforme estipulado por Lei e regramento estabelecido pelo 184 

CODEFAT. Contudo, esclareceu que a renegociação, a composição, a consolidação, a confissão 185 

de dívida e os negócios assemelhados, que importassem em prorrogação do prazo original ou 186 

acréscimo do salvo devedor mediante a liberação de novos recursos, ficariam sujeitos à TLP. Por 187 

fim, apresentou quadro comparativo dando destaque às alterações do art. 4º e de seus respectivos 188 

§§1º, 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n. 439/2005, conforme exposto em sua apresentação. O 189 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do MTb 190 

destacou que no § 5º do art. 4º constava que os recursos dos depósitos especiais do FAT, quando 191 

aplicados pelas instituições financeiras oficiais federais em operação de financiamento 192 

contratadas a partir de 1º de janeiro de 2018, com exceção das hipóteses previstas nos incisos I, 193 
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II, III e IV do § 1º do art. 4º, seriam remunerados pela TLP. Sendo assim, indagou se essas 194 

exceções previstas seriam remuneradas pela TJLP, uma vez que não estava claro na redação da 195 

Proposta. O Coordenador da CGFAT – Substituto esclareceu que sim, uma vez que as operações 196 

mencionadas nos incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 4º teriam seu deferimento, ou seja, sua 197 

elegibilidade de linha de crédito realizado até 31 de dezembro de 2017. Complementou que 198 

embora pudesse melhorar a redação do texto, esse era o regramento da lei e não havia 199 

necessidade de incluir toda a lei em uma resolução. O Coordenador do GTFAT indagou se havia 200 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 201 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Dando continuidade, passou ao Tópico 202 

IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 4 – Entrega dos seguintes documentos: 4.1 - Boletim de 203 

Informações Financeiras do FAT – 4º Bimestre/2017; 4.2 - Periódico INFORME PROGER 204 

– Dados até agosto de 2017; 4.3 - Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de 205 

Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos 206 

do FAT; 4.4 – Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o comportamento do 207 

mercado de trabalho e o andamento das ações custeadas com recursos do FAT; e, 4.5 – 208 

Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Coordenador do GTFAT informou que os 209 

documentos em referência se encontravam na mídia digital distribuída a cada Representante no 210 

início dos trabalhos. Em seguida, passou para o Tópico V – EXTRAPAUTA: ITEM 5 – 211 

Proposta de Resolução que prorroga o prazo de apresentação dos resultados do GTE – 212 

Estudo FUNPROGER, previsto na Resolução n. 795, de 2 de agosto de 2017, que instituiu 213 

Grupo de Trabalho Especial com o objetivo de elaborar estudo para saneamento do Fundo 214 

de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER. A Coordenadora da 215 

CGCODEFAT esclareceu que o FUNPROGER foi criado em 1999 com o objetivo de fomentar a 216 

concessão de empréstimos no âmbito do PROGER, tendo como motivação a dificuldade das 217 

micro e pequenas empresas em oferecer garantias reais para tomada de crédito. Informou que no 218 

decorrer dos anos o Fundo foi se exaurindo e que desde 2011 o FUNPROGER não estava 219 

operando em função de ter atingido o stop loss. Observou que o TCU, ao julgar as contas do 220 

Fundo, exercício 2015, recomendou pela revitalização do FUNPROGER. Afirmou que diante 221 

deste cenário o CODEFAT aprovou a Resolução n. 795, de 2 de agosto de 2017, que instituiu o 222 

Grupo de Trabalho Especial com o objetivo de elaborar estudo para saneamento do Fundo, 223 

fixando prazo de até 120 dias para apresentação dos resultados dos trabalhos. Observou que a 224 

primeira reunião do GTE foi prejudicada, tendo sido realizada 76 dias após a instituição do 225 

Grupo. Justificou que houve demora das instituições em formalizarem a indicação de seus 226 

representantes, haja vista a edição do Decreto nº 9.116, de 4 de agosto de 2017, que alterou a 227 
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composição do CODEFAT, promovendo a entrada de novas representações e a saída de outras. 228 

Informou que a previsão inicial era de que os trabalhos encerrassem em 1º de dezembro de 2017, 229 

em observância ao prazo de 120 dias. Contudo, o Grupo entendeu ser necessária a dilação por 230 

mais 90 dias para conclusão dos trabalhos, dado a complexidade da matéria, o atraso no início 231 

das atividades e a edição do Decreto nº 9.116/2017. Por fim, observou que a prorrogação do 232 

prazo de trabalho do Grupo deveria ser feita por decisão do Presidente ad referendum do 233 

Conselho, uma vez que o prazo da Resolução CODEFAT n. 795/2017 encerrava dia 2 de 234 

dezembro de 2017 e a Reunião Ordinária do Conselho estava prevista para ocorrer em 13 de 235 

dezembro do corrente ano. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, 236 

em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto a prorrogação da 237 

Resolução n. 795/2017, por ad referendum, devendo ser encaminhado ao referendo do 238 

CODEFAT.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o 239 

Coordenador do GTFAT deu por encerrada a reunião, tendo desejado a todos um Feliz Natal e 240 

um Próspero Ano Novo. E, para constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do 241 

CODEFAT e Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada 242 

por mim e pelos demais membros do Grupo.  243 

 
 
ALEXANDRE DE LUCA THOMÉ     ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT e 
Coordenador do GTFAT  
 
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA  ___________________________ 
Representante Titular do MTb 
 
HÉBRIDA VERARDO MOREIRA FAM    ___________________________ 
Representante Titular do MDIC 
 
LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO    ___________________________ 
Representante Titular do BNDES 
 
IGOR PARENTE PINTO                             ___________________________ 
Representante Suplente do MP                                   
 
MARCOS PERIOTO       ___________________________ 
Representante Titular da Força Sindical 
 
RAUL ARAUJO SANTOS      ___________________________ 
Representante Titular da UGT 
 
ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ     ___________________________ 
Representante Suplente da CUT 
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AILTON DE JESUS ARAÚJO                                           ___________________________ 
Representante Suplente da CTB; 
 
CLEBER VIRIGINIO GOMES DE ALMEIDA   ___________________________ 
Representante Suplente da CSB; 
 
SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE     ___________________________ 
Representante Titular da CNTur 
 
RENATO CONCHON      ___________________________ 
Representante Suplente da CNA  
 
 
 


