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O CODEFAT, em reunião do dia 05.08.2003, 
deliberou sobre os seguintes assuntos: 

 
 

 
 
legeu o Sr. LOURIVAL DANTAS, 

Conselheiro Titular Representante da CNI, 
como o novo Presidente do CODEFAT 
para mandato até 02/08/2005.  
 
 

 
provou as Prestações de 

Contas: 1) do Seguro-
Desemprego, exercício 2001; 
2) do Abono Salarial – PIS e 
PASEP, exercício 2001/2002; 3) Fundo de 
Aval para Geração de Emprego e Renda - 
FUNPROGER, exercícios 2000, 2001 e 
2002.  
 

 
 
provou as Propostas de Resolução que 

autorizam a alocação de recursos do FAT, 
para aplicação na linha de crédito especial 
denominada PROGER-Exportação, 
visando o estímulo à exportação de micro e 
pequenas empresas, no âmbito do 
PROGER-Urbano: 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-330-de-10-de-julho-de-
2003.pdf 
 

 no Banco do Brasil, da importância de 
até R$ 150 milhões;  

 na CAIXA, da importância de até R$ 50 
milhões.  

 
 

 
provou as Propostas de 

Resolução que autorizam a 
alocação de recursos do FAT, 
destinada a concessão de 
financiamentos da linha de 

crédito para aquisição de materiais de 
construção, no âmbito do Programa de 
Geração de Emprego e Renda na Indústria 
da Construção Civil – FAT-Habitação: 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-342-de-10-de-julho-de-
2003.pdf 
 no Banco do Brasil, da importância de 

até R$ 200 milhões;  
 
 na CAIXA, da importância de até R$ 

200 milhões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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A 

A 
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provou a Proposta de Resolução que 

autoriza a alocação de recursos do FAT, na 
CAIXA, da importância de até R$ 200 
milhões, destinada ao Programa de Geração 
de Emprego e Renda na Indústria da 
Construção Civil para Revitalização de 
Imóveis em Centros Urbanos Degradados e 
Sítios Históricos – FAT-Revitalização.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-351-de-5-de-agosto-de-

2003.pdf 
 
provou a Proposta de Resolução que 

autoriza a alocação de recursos 
do FAT, no BNDES, da 
importância de até R$ 1.5 
bilhão, para aplicação 
destinada ao fomento da 
exportação no Programa FAT-
Exportar.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-352-de-5-de-agosto-de-
2003.pdf 

 
provou a Proposta de Resolução que 

autoriza a alocação de recursos do FAT, no 
BNDES, da importância de até R$ 1,0 
bilhão, para aplicação no Programa de 
Fomento às Micro, Pequenas e Médias 
Empresas – FAT-Fomentar.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-353-de-5-de-agosto-de-2003.pdf 

 
provou a Proposta de Resolução que 

altera a de nº 339, de 10/07/2003, que 
instituiu a linha de crédito especial 
denominada PROGER – Jovem 

Empreendedor no âmbito do PROGER-
Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-354-de-5-de-agosto-de-2003.pdf 

 
provou a Proposta de Resolução que 

altera a de nº 89, de 04/08/1995, com 
redação dada pela Resolução nº 288, de 
23/07/2002, que estabelece novos critérios 
para aplicação de recursos do FAT no 
âmbito do PROGER Rural e institui 
nova linha de crédito do Programa, 
denominada PROGER Rural Familiar.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o

-n%C2%BA-355-de-5-de-agosto-de-
2003.pdf 

 

Aprovou a Proposta de 
Resolução que altera a de nº 

319, de 29/04/2003, que instituiu a linha de 
crédito especial denominada PROGER-
Turismo, no âmbito do PROGER Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-356-de-5-de-agosto-de-2003.pdf 

 
provou as Propostas de Resolução que 

autorizam a alocação de recursos do FAT, 
para aplicação no PROGER – Urbano. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-357-de-5-de-agosto-de-
2003.pdf 
 
 no Banco do Brasil, da importância de 

até R$ 300 milhões; ( 
 na CAIXA, da importância de até R$ 

150 milhões.  
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