
Elegeu o Sr. REMIGIO TODESCHINI, Conselheiro Titular
Representante do MTE, como novo Presidente do CODEFAT
para mandato até 02/08/2007. Resolução nº 447.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/447.asp)
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Ratificou a Resolução nº 443, de 22 de junho de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a de nº 371, de 26 de
novembro de 2003, alterada pela Resolução nº 406, de 28 de
outubro de 2004, que instituiu, excepcionalmente, linha de crédito
especial denominada FAT-INTEGRAR, prorrogando o prazo até
31 de dezembro de 2005 para realizar as operações da linha.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/443.asp)

O CODEFAT, em reunião extraordinária do dia 29.08.2005, deliberou sobre os seguintes assuntos:

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a de nº 445, de
20.07.2005, que alterou a Programação Anual de Depósitos
Especiais do FAT – PDE para o exercício de 2005, de que trata a
Resolução nº 441, de 02.06.2005. 
Essa medida objetiva garantir o aprimoramento e manutenção das
ações executadas, bem como promover os remanejamentos e
acréscimos necessários à operacionalização dos recursos. Serão
acrescidos R$ 50 milhões destinados aos financiamentos no
âmbito do PNMPO. Resolução nº 450.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/450.pdf)

Aprovou a Proposta de Resolução que institui as linhas de
crédito FAT – PNMPO – LINHA DE REPASSE e FAT – PNMPO 
– LINHA DO TOMADOR FINAL, cujos recursos serão
destinados a financiamentos no âmbito do Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO e autoriza a alocação
de recursos do FAT, em depósitos especiais remunerados, para o
Programa. 
Essa Resolução visa disponibilizar recursos para o microcrédito
produtivo orientado e objetiva incentivar a geração de trabalho e
renda entre os microempreendedores populares. Resolução nº 449.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/449.asp)

Ratificou a Resolução nº 444, de 20 de julho de 2005,

aprovada ad referendum , que institui, excepcionalmente, linha de
crédito especial denominada FAT-GIRO RURAL, destinada à
concessão de financiamentos mediante aquisição de CPRF, CDCA
e refinanciamentos de outros títulos representantivos de débitos de
produtores rurais ou suas cooperativas perante fornecedores de
insumos na safra 2004/2005.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/444.asp)

Elegeu o Sr. LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO, 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, como novo 
Vice-Presidente do CODEFAT para mandato até 02/08/2007.
Resolução nº 448.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/448.asp)

Ratificou a Resolução nº 446, de 23 de agosto de 2005,

aprovada ad referendum , que prorroga prazos para entrega e
aprovação dos projetos básicos e planos de trabalho para
celebração de convênios em 2005, bem como para execução dos
convênios firmados com prefeituras municipais no ano de 2004, no
âmbito do Programa do Seguro-Desemprego. Os novos prazos
ficaram assim estipulados:
I - Projeto Básico: apresentação até dia 15 de setembro de 2005; II
– Planos de Trabalho: apresentação até dia 15 de outubro de 2005
e aprovação até 21 de outubro de 2005 e,
III – Execução de convênios firmados com as prefeituras
municipais em 2004: até dezembro de 2005.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/443.asp)

Ratificou a Resolução nº 445, de 20 de julho de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a Programação Anual de
Depósitos Especiais do FAT – PDE para o exercício de 2005, de
que trata a Resolução nº 441, de 02 de junho de 2005, com o
remanejamento do valor de R$ 3.125 bilhões e acréscimo de novos
recursos no montante de R$ 500 milhões.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/445.pdf)
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Aprovou a Pré-Proposta Orçamentária do FAT – Exercício
2006.

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução
CODEFAT nº 371, de 26.11.2003, que instituiu,
excepcionalmente, linha de crédito especial denominada FAT –
INTEGRAR, para estabelecer novos procedimentos para o
encaminhamento de solicitação de aprovação de projeto especial.
Resolução nº 453.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/453.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução
CODEFAT nº 421, de 21.01.2005, que instituiu,
excepcionalmente, linha de crédito especial denominada FAT-
INTEGRAR NORTE, para estabelecer novos procedimentos para
o encaminhamento de solicitação de aprovação de projeto especial.
Resolução nº 454.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/454.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução nº
438, de 02 de junho de 2005, que institui o Programa de Apoio a
rojetos de Infra-Estrutura – FAT INFRA – ESTRUTURA, cujos
recursos são destinados a financiamentos de projetos de infra-
estrutura no País.
A proposta visa alterar os prazos de financiamento nas linhas FAT
INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA que será de até 25 anos,
inclusive carência de até 5 anos e FAT-INFRA-ESTRUTURA
INSUMOS BÁSICOS E BENS DE CAPITAL SOB
ENCOMENDA, com prazo de financiamento de até 15 anos,
inclusive carência de até 3 anos. Resolução nº 455.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/455.asp)

Aprovou projetos especiais no âmbito do Programa FAT-
INTEGRAR das seguintes empresas:

- Empresa Produtos Alimentícios Orlândia S/A - Objetiva 
realizar investimentos de implantação e expansão de unidades
industriais esmagadoras de soja em grão para extração de óleo de
soja bruto e farelo de soja;
- Companhia Níquel Tocantins - Investimentos destinados à
aquisição ee montagem de maquinários de alta tecnologia para
expansão da capacidade produtiva de níquel eletrolítico e cobalto;
- Empresa Energética de Mato Grosso do Sul – ENERSUL -
Implantação de linha de distribuição de energia elétrica entre as
cidades de Porto Murtinho e Jardim em Mato Grosso do Sul.           

Aprovou a Proposta de Resolução que altera o Regulamento do
FUNPROGER, aprovado pela Resolução nº 409, de 28.10.2004, e
a Resolução nº 339, de 10.07.2003, que trata do PROGER –
Jovem Empreendedor, objetivando a dispensa de contragarantias
em operações garantidas pelo Fundo de Aval e alterar o percentual
de garantia do FUNPROGER nas operações de financiamento do
auto-emprego para até 100%. 
A proposta busca mais eficácia no atendimento da necessidade de
acesso ao crédito pelo público que encontra obstáculos nas
exigências feitas pelas instituições financeiras, especificamente
quanto à necessidade do oferecimento de garantias. Resolução nº
451.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/451.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução
CODEFAT nº 339, de 10.07.2003, que instituiu a linha de crédito
especial denominada PROGER – Jovem Empreendedor no âmbito
do PROGER Urbano, objetivando o financiamento de despesas pré-
operacionais para constituição da pessoa jurídica objeto do
empreendimento. 
A proposta dispõe sobre o financiamento de despesas pré-
operacionais e outros bens e serviços essenciais ao
empreendimento, listando também os itens não financiáveis, como
construção civil, máquinas e equipamentos fixos ao solo que
passem a integrar definitivamente imóvel de terceiro, exceto
quando o proprietário do imóvel figurar como coobrigado no
instrumento de crédito. Resolução nº 452.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/452.asp)
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