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O CODEFAT, em reunião do dia 23.10.96, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Aprovou a proposta de Resolução que altera o critério de 
reembolso da remuneração ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, dos recursos alocados em depósitos 
especiais no BNDES, destinados ao PROEMPREGO e altera 
os prazos relativos aos recursos destinados ao Programa de 
Crédito Produtivo Popular, estabelecidos no Parágrafo Único 
do art. 4º e no art. 5º da Resolução nº 124, de 14 de outubro 
de 1996.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-125-de-23-
de-outubro-de-1996.pdf 
 

6. Aprovou a proposta de critérios para elaboração de 
Resolução a ser aprovada “ad referendum”, alterando a 
Resolução nº 82, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre o 
PROGER destinado ao Setor Rural, relativamente aos 
depósitos especiais alocados no Banco do Brasil e no Banco 
do Nordeste do Brasil. 
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-129-de-23-
de-outubro-de-1996.pdf 
 

7. Aprovou a proposta de Resolução que estabelece critérios 
para utilização de recursos destinados ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para 
aplicação no Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF de acordo com o que dispõe a 
Resolução nº 118, de 21 de agosto de 1996, que aloca 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 
excedentes da reserva mínima de liquidez em depósitos 
especiais e consolida os critérios e normas de financiamento 
e acompanhamento relativos aos recursos de que trata a 
Resolução nº 109, de 1º de julho de 1996. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-128-de-23-
de-outubro-de-1996.pdf 
 

5. Aprovou a proposta de Resolução que prorroga o prazo 
previsto no art. 2º da Resolução nº 105, de 17 de abril de 
1996, que autoriza a destinação de recursos ao Programa de 
Crédito Especial para a Reforma Agrária - PROCERA. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-130-de-23-
de-outubro-de-1996.pdf 
 

1. Ratificou a Resolução nº 124, de 14 de outubro de 
1996, que dispõe sobre a alocação de recursos do FAT 
excedentes da reserva mínima de liquidez em depósitos 
especiais no BNDES, destinados ao Programa de 
Crédito Produtivo Popular, aprovada “ad referendum” 
do Conselho.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-124-de-14-
de-outubro-de-1996.pdf 
 4. Aprovou a proposta de Resolução que estabelece critérios 

para transferência de recursos para o Sistema Nacional de 
Emprego nos Estados, destinados à Qualificação 
Profissional, executados pela Secretaria de Desenvolvimento 
e Formação Profissional – SEFOR 
.http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-126-de-23-
de-outubro-de-1996.pdf 
 

3. Prorrogou o prazo do reconhecimento provisório das 
Comissões Estaduais de Emprego dos Estados do AC, AM, 
GO, PB, PE, RO, RS, SE e TO, até a próxima reunião do 
Conselho. Para que seja equacionada a questão da 
representatividade dos membros das Comissões Estaduais 
nesses Estados, levantada pelos representantes da Bancada 
dos Trabalhadores no CODEFAT. 
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