
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 31 de outubro de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões do Edifício-Sede do BNDES – Rio de Janeiro/RJ 

PARTICIPANTES: Leonardo Jose Arantes, Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 
Representante do MTb; Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT; Lizane 
Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Hébrida Verardo Moreira Fam, 
Conselheira Titular Representante do MDIC; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, Conselheiro Titular 
Representante do MP; Leonardo Botelho Ferreira, Conselheiro Titular Representante do BNDES; 
Quintino Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da CUT; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro 
Titular Representante da Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da 
NCST; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; Roberto Lúcio Rocha Brant, 
Conselheiro Titular Representante da CNA; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 
Representante da CNTur; Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, Conselheiro Suplente 
Representante da CNI; e, Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente Representante da CNT. 
Convidados: Paulo Rabello de Castro, Presidente do BNDES; e, Glaucia Carvalho, Secretária-
Executiva do FONSET. 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Banco Nacional de 1 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), teve início a Centésima Quadragésima Quarta 2 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a 3 

direção do Presidente e Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes. I – 4 

ABERTURA: O Presidente passou a palavra ao dirigente do BNDES para a abertura dos trabalhos. O 5 

Presidente do BNDES, Sr. Paulo Rabello de Castro, deu boas vindas aos Conselheiros, ressaltando a 6 

satisfação do Banco em receber a todos em sua sede. Colocou o BNDES à disposição do CODEFAT 7 

para contribuir no que fosse necessário e, em seguida, pediu licença para se retirar a fim de atender 8 

outras agendas de trabalho. O Presidente agradeceu ao dirigente do BNDES pela excelente recepção 9 

aos Conselheiros, destacando o espírito de parceria que sempre existiu entre o MTb/CODEFAT e o 10 

BNDES. Na sequência, cumprimentou os presentes e desejou boas vindas ao Sr. Leonardo Botelho 11 

Ferreira, Conselheiro do BNDES, ao Sr. Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, Conselheiro da 12 

CNI, e a Sra. Glaucia Carvalho, Secretária-Executiva do FONSET, os quais participavam pela primeira 13 

vez de uma reunião do CODEFAT. Em seguida, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: 14 

ITEM 1 – Ata da 67ª Reunião Extraordinária e da 143ª Reunião Ordinária, realizadas em 2 e 30 15 
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de agosto de 2017, respectivamente. O Presidente indagou se havia alguma manifestação. O 16 

Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, solicitou o registro na ata da 17 

presente reunião de que havia enviado à Secretaria Executiva do CODEFAT, via mensagens 18 

eletrônicas, justificativas para a ausência de representantes da NCST nas duas reuniões em tela. 19 

Indagou se os relatos das reuniões do GTFAT haviam deixado de ser lidos na reunião do CODEFAT. 20 

A Coordenadora-Geral do CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, esclareceu que o relato do GTFAT 21 

passou a ser enviado aos Conselheiros juntamente com o material de reunião, conforme demanda do 22 

próprio Conselho, visando dar conhecimento prévio das discussões ocorridas no Grupo, deixando 23 

assim de ser efetuada sua leitura nas reuniões do CODEFAT. O Presidente indagou se havia mais 24 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido as respectivas Atas 25 

aprovadas pela maioria, com os registros solicitados pelo Conselheiro da NCST, bem como a sua 26 

abstenção. Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 – 27 

Ratificação da Resolução n.º 797, de 3 de outubro de 2017, aprovada ad referendum, que altera a 28 

de nº 783, de 26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que 29 

passa a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA 30 

BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do 31 

Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - 32 

SINE. O Diretor de Políticas de Empregabilidade, Sr. Higino Brito Vieira, declarou que a alteração 33 

promovida pela Resolução nº 797/2017, em tela, teve por objetivo adequar a Resolução nº 783/2017 ao 34 

que dispõe a Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, a qual tornou as emendas 35 

individuais impositivas, ou seja, mais do que a autorização para gastar, estabeleceu-se a 36 

obrigatoriedade de gastar. Observou que para atender ao disposto na EC nº 86/2015 promoveu-se as 37 

seguintes alterações: i) item III e parágrafo 2º do art. 2º - inclusão dos consórcios de municípios; e, ii) 38 

parágrafo 1º do art. 8º - inclusão de outras formas de integração das políticas, mediante a utilização do 39 

Portal Emprega Brasil, do aplicativo SINE Fácil e demais soluções disponibilizadas pelo MTb. 40 

Ponderou que essas alterações buscavam viabilizar a execução de recursos da Lei Orçamentária Anual 41 

(LOA) oriundos de emendas individuais, bem como dar maior alcance às ações do Programa Qualifica 42 

Brasil. O Presidente informou que em breve seria lançada a CTPS Digital e a segunda versão do SINE 43 

Fácil, visando facilitar a vida do trabalhador e, também, do empregador. Em seguida, abriu as 44 

inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques 45 

Severo, registrou sua discordância com a possibilidade de execução do Qualifica Brasil por entidades 46 

com fins lucrativos. Indagou se já havia balanço da execução do Programa e qual o saldo para 47 
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contratação. O Diretor do DPJ relatou que foi recebida, via Portal SICONV, 511 propostas, declarando 48 

que havia disponível o montante de R$30,0 milhões para aplicação no Programa. A Secretária-49 

Executiva do FONSET, Sra. Glaucia Carvalho, registrou a dificuldade dos Estados em executar a 50 

qualificação profissional apenas com entidades sem fins lucrativos, acrescentando a importância da 51 

participação das entidades com fins lucrativos no processo de execução do Programa. O Presidente 52 

destacou que após um excelente trabalho dos técnicos do MTb no sentido de reduzir o passivo de 53 

prestação de contas, o TCU, após cinco anos, autorizou o Ministério a voltar a promover a qualificação 54 

profissional, devolvendo-lhe assim o protagonismo na execução das políticas de qualificação. Informou 55 

que a Coordenação-Geral de Prestação de Contas seria convidada a efetuar, na próxima reunião do 56 

CODEFAT, uma apresentação a fim de demonstrar os avanços obtidos na análise das prestações de 57 

contas. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 58 

votação, tendo sido ratificado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao ITEM 3 - Termos Aditivos – 59 

TA aos Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de 60 

julho a outubro de 2017. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé, 61 

informou que no período em referência foi celebrado apenas 1 (um) Termo Aditivo, pelo BNDES, no 62 

montante de R$100,0 milhões, no âmbito do PRONAF Investimento. O Presidente indagou se havia 63 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 64 

unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que altera a Programação 65 

Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2017 – PDE/2017, de que 66 

trata a Resolução nº 782, de 26 de abril de 2017. A Coordenadora dos Programas de Geração de 67 

Emprego e Renda (CPROGER), Sra. Lucilene Estevam Santana, declarou que a PDE/2017 havia sido 68 

aprovada de acordo com as premissas a seguir: i) priorização de financiamentos das empresas de menor 69 

porte, inclusive do setor de turismo e fomento às pequenas empresas exportadoras, com a destinação de 70 

recursos para o PROGER Urbano; ii) financiamento do investimento produtivo, mediante crédito pré 71 

aprovado, por meio no Cartão BNDES, no FAT Fomentar; iii) melhoria da qualidade de vida e da 72 

renda do trabalhador, a partir de aplicações no FAT Taxista; iv) desenvolvimento sustentável do 73 

segmento rural buscando o aumento da capacidade produtiva, pelo PRONAF Investimento; e, v) 74 

estímulo à inclusão produtiva e ao empreendedorismo de pequeno porte, mediante aplicações no FAT 75 

PNMPO. Observou que a partir dos dados de execução da PDE/2017, bem como de demandas dos 76 

agentes financeiros, verificou-se a necessidade de promover o remanejamento de recursos entre 77 

linhas/programas, sem alteração no montante total da PDE, na forma a seguir proposta: i) acréscimo de 78 

R$310,0 milhões, sendo R$300,0 milhões para o PRONAF Investimento e R$10,0 milhões para o FAT 79 
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Inovacred Média Empresa, e, ii) Redução de R$310,0 milhões, sendo R$200,0 milhões do FAT 80 

Fomentar, R$40,0 milhões do PROGER Urbano Investimento, R$10,0 milhões do PROGER 81 

Exportação e R$60,0 milhões do FAT Taxista. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 82 

Conselheiro Suplente Representante da CNI, Sr. Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, 83 

considerou muito importante a proposta apresentada, a qual remanejaria recursos de linhas/programas 84 

com baixa efetividade para outras com melhor execução. A Conselheira Titular Representante do 85 

MDIC, Sra. Hébrida Verardo Moreira Fam, indagou se haviam outras linhas/programas para atender as 86 

empresas exportadoras. A Coordenadora da CPROGER esclareceu que o PROGER Exportação 87 

continuava ativo mediante a reaplicação de recursos anteriormente alocados na referida linha, 88 

acrescentando que as exportações também eram atendidas por outras linhas de crédito do governo 89 

federal, inclusive do BNDES. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz 90 

Leite, registrou que havia recebido retorno sobre demanda encaminhado ao MTb relativa ao moto frete 91 

e ao moto taxista, acrescentando que lhe foi informado que a equipe técnica do Ministério estava 92 

trabalhando no sentido de buscar viabilizar a demanda dos mencionados setores. O Presidente indagou 93 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado 94 

por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 5 - Tema: 95 

Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto 96 

Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, 97 

Sr. André Bruno Soares, apresentou o cenário econômico internacional, ponderando que os alicerces do 98 

quadro global persistiam: crescimento robusto, bem como inflação e juros/dólar contidos. Destacou a 99 

existência de nuvens temporárias no horizonte, conforme a seguir: i) a reforma fiscal nos EUA; ii) a 100 

troca de comando do banco central americano – FED; e, iii) a correção moderada do minério, em razão 101 

de uma esperada interrupção da produção de aço na China. Em seguida, passou ao cenário econômico 102 

doméstico, declarando que o contexto global e os juros seriam determinantes para a retomada gradual 103 

do crescimento em 2018, com destaque para o consumo, e a retomada significativa em 2019, liderada 104 

pelos investimentos. Destacou que os fundamentos inflacionários estavam favoráveis, mas que haveria 105 

uma pressão pontual em 2018, especialmente nos preços de energia elétrica, devido aos baixos níveis 106 

dos reservatórios de água. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, 107 

iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 108 

29.09.2017, fechou com patrimônio líquido de R$39,60 bilhões. Informou que a composição atual da 109 

carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: i) IMA-B: 38,11%; ii) IRF-M1: 26,12%; iii) 110 

IRF-M: 23,66%; e, iv) OPCOM: 12,11%. Observou que cerca de 50% da carteira tinha vencimentos de 111 
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até 1 ano; cerca de 40% vencimentos entre 1 e 20 anos, e cerca de 10% vencimentos superiores a 20 112 

anos. Finalizando, apresentou um comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado, com outros 113 

índices, considerando os últimos doze meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 114 

17,49%; ii) IMA-B: 15,95%; iii) FAT Extramercado: 14,47%; iv) IRF-M1: 12,76%; v) SELIC: 115 

11,66%; vi) CDI: 11,64%; e, vii) IPCA: 2,55%. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, 116 

passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 6 - Entrega dos seguintes documentos: 6.1 – 117 

Resumo das discussões da 140ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 27 de setembro de 118 

2017; 6.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 4º Bimestre/2017; 6.3 - Periódico 119 

INFORME PROGER – dados até agosto de 2017; 6.4 - Informativo da Secretaria de Políticas 120 

Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com 121 

recursos do FAT; 6.5 – Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o comportamento 122 

do mercado de trabalho e o andamento das ações custeadas com recursos do FAT; e, 6.6 – 123 

Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que os documentos em 124 

referência se encontravam na mídia digital distribuída a cada Conselheiro no início dos trabalhos. Na 125 

sequência, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST, referindo-se ao Boletim de 126 

Informações Financeiras do FAT, indagou qual seria o montante dos valores das multas revertidas ao 127 

FAT oriundas de decisões judiciais, bem como se a projeção de receitas do FAT para o exercício de 128 

2018 considerava a contribuição sindical. Em seguida, solicitou posicionamento quanto à devolução de 129 

recursos do FAT, pelo BNDES, caso houvesse a necessidade. O Coordenador-Geral de Recursos do 130 

FAT - Substituto (CGFAT), Sr. Adilson Vasconcelos da Silva, esclareceu que as multas revertidas ao 131 

FAT eram repassadas pelo Tesouro Nacional na fonte 174, acrescentando que até a data de 31.08.2017 132 

havia ingressado o montante de R$979,08 mil. Observou que o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 133 

o exercício de 2018 ( PLOA/2018) apontava a necessidade de R$33,0 bilhões para igualar as despesas 134 

às receitas, com a indicação da fonte 180 (remunerações do FAT), o que demandaria uma discussão 135 

sobre onde buscar esse montante de recursos, ou seja, do FAT Constitucional ou dos depósitos 136 

especiais. Ponderou que a área jurídica do MTb entendia que o CODEFAT poderia solicitar ao BNDES 137 

a devolução de recursos do FAT Constitucional, enquanto o Banco defendia que essa devolução 138 

somente se aplicaria após exauridos os depósitos especiais. Esclareceu que os recursos da contribuição 139 

sindical faziam parte das projeções de receitas para o exercício de 2018, porém em patamares inferiores 140 

ao do exercício de 2017. O Presidente observou que essa questão do FAT Constitucional já se 141 

encontrava na Câmara de Conciliação da Advocacia-Geral da União (AGU) para ser dirimida a 142 

controvérsia de entendimentos entre as áreas jurídicas do MTb e do BNDES. O Conselheiro Titular 143 
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Representante do BNDES, Sr. Leonardo Botelho Ferreira, ressaltou que na sequência da pauta haveria 144 

três apresentações do BNDES, as quais poderiam esclarecer eventuais dúvidas dos Conselheiros, 145 

acrescentando que o FAT Constitucional não era patrimônio do BNDES, sendo apenas administrado 146 

pelo Banco. O Conselheiro da NCST registrou que ocorreu no MTb uma reunião das Centrais Sindicais 147 

com a Caixa Econômica Federal (CAIXA) para discutir um acordo visando reverter ao FAT recursos 148 

da contribuição sindical que se encontravam represados naquela instituição financeira, questionando se 149 

o Ministério teria um posicionamento sobre o assunto e, ainda, qual o montante represado no Banco. O 150 

Presidente informou que seria encaminhado convite à CAIXA para prestar, na próxima reunião do 151 

CODEFAT, esclarecimentos sobre o assunto. Encerrada a pauta do CODEFAT, o Presidente passou à 152 

pauta do BNDES, a qual estava dividida em dois tópicos: VI – EXPOSIÇÃO e VII – 153 

APRESENTAÇÕES DE TEMAS. Assim sendo, passou ao tópico VI – EXPOSIÇÃO: ITEM 7 – 154 

Pelo Diretor do BNDES, Sr. Carlos Thadeu, e, ITEM 8 – Pelo Diretor do BNDES, Sr. Carlos da 155 

Costa. O Sr. Carlos da Costa informou que a sua exposição consistiria na apresentação do próximo 156 

item da pauta, registrando que o outro Diretor do Banco (Sr. Carlos Thadeu) não poderia comparecer a 157 

presente reunião. Após esses esclarecimentos, o Presidente passou ao tópico VII – 158 

APRESENTAÇÕES DE TEMAS: ITEM 9 - Tema: Desembolsos do BNDES. O Diretor da Área de 159 

Crédito, da Área de Tecnologia da Informação e da Área de Planejamento e Pesquisa, Sr. Carlos 160 

Alexandre Jorge da Costa, relatou os valores de desembolsos no período de janeiro a setembro de 2017: 161 

i) desembolsos totais no montante de R$49,9 bilhões, sendo 41,5% desse total para as Micros, 162 

Pequenas e Médias Empresas – MPME; ii) BNDES Giro - desembolsos de R$5,0 bilhões, sendo 85% 163 

para as MPME; e, iii) BNDES FINAME - desembolsos de R$14,3 bilhões, sendo 64% para as MPME. 164 

Em seguida, indicou os valores desembolsados por setor de atividade: 1) Infraestrutura: R$17,9 165 

bilhões; 2) Indústria: R$11,1 bilhões; 3) Comércio e Serviços: R$10,6 bilhões; e, 4) Agropecuária: 166 

R$10,4 bilhões. Prosseguindo, apresentou a distribuição dos desembolsos por região: i) Sudeste: 167 

R$18,9 bilhões; ii) Sul: R$13,0 bilhões; iii) Nordeste: R$9,4 bilhões; iv) Centro Oeste: R$5,9 bilhões; 168 

e, v) Norte: R$2,8 bilhões. Destacou que no período de janeiro a agosto de 2017 os desembolsos com 169 

recursos ordinários do FAT totalizaram R$29,9 bilhões, assim distribuídos: 1) Infraestrutura: R$14,5 170 

bilhões; 2) Indústria de Transformação: R$7,3 bilhões; 3) Comércio e Serviços: R$7,2 bilhões; 4) 171 

Agropecuária e Pesca: R$603,4 milhões; e, 5) Indústria Extrativa: R$257,6 milhões. Em seguida, 172 

apresentou a distribuição por região geográfica: i) Sudeste: R$10,6 bilhões; ii) Nordeste: R$6,3 bilhões; 173 

iii) Sul: R$5,4 bilhões; iv) Inter-Regional: R$3,7 bilhões; v) Centro Oeste: R$2,3 bilhões; e, vi) Norte: 174 

R$1,6 bilhão. Explicou que as operações inter-regionais referiam-se às linhas de transmissão de energia 175 
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elétrica, corredores de transporte rodoviário e transporte ferroviário de cargas que beneficiavam mais 176 

de uma região. Observou que no período de janeiro a setembro de 2017, mediante os desembolsos de 177 

R$49,9 bilhões, foram gerados 824 mil empregos, sendo 471 mil por efeito direto e 353 mil por efeito 178 

indireto. Ponderou que os recursos do FAT que se encontravam no BNDES pertenciam aos 179 

trabalhadores, os quais eram aplicados no desenvolvimento nacional. Finalizando, o Diretor do BNDES 180 

ressaltou que não havia de se falar em devolução de recursos, mas sim de transferência para outras 181 

finalidades, haja vista que o Banco apenas administrava os recursos do FAT que nele se encontravam, 182 

não sendo o seu proprietário. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, passou ao ITEM 183 

10 – Tema: Apoio às MPEs. O Diretor da Área de Administração e Recursos Humanos, da Área de 184 

Comércio Exterior e Fundos Garantidores e da Área de Operações Indiretas, Sr. Ricardo Luis de Souza 185 

Ramos, informou a classificação das empresas por porte e faturamento: i) Micro - até R$360,0 mil; ii) 186 

Pequena - até R$3,6 milhões; iii) Média I - até R$90,0 milhões; iv) Média II - até R$300,0 milhões; e, 187 

v) Grande – acima de R$300,0 milhões. Relatou que no período de janeiro a setembro de 2017 foram 188 

contratadas 288,4 mil operações que resultaram no desembolso de R$49,9 bilhões, conforme 189 

distribuição a seguir: 1) Micro: 146,4 mil operações e desembolso de R$7,1 bilhões; 2) Pequena: 83,2 190 

mil operações e desembolso de R$7,1 bilhões; 3) Média: 45,3 mil operações e desembolso de R$8,3 191 

bilhões; e, 4) Grande: 13,4 mil operações e desembolso de R$29,2 bilhões. Declarou que no período de 192 

outubro de 2016 a setembro de 2017 foram desembolsados R$2,3 bilhões no âmbito do PRONAF, 193 

acrescentando que no período de janeiro a setembro de 2017, considerando apenas MPME, foram 194 

desembolsados R$4,3 bilhões no Cartão BNDES e R$2,1 bilhões no BNDES Giro. Observou, quanto 195 

ao Cartão BNDES, que se encontrava em estudo as seguintes ações: i) Cartão BNDES FGI - mitigar 196 

recusa de concessão de crédito devido à falta de garantias; e, ii) Novos Canais e Públicos - apoiar 197 

microempreendedores através de intermediários não financeiros, ou seja, instituições de pagamento e 198 

adquirentes. Registrou, quanto ao Canal do Desenvolvedor MPME, quais seriam os principais ganhos 199 

esperados: 1) potencializar o acesso aos recursos do BNDES pelas MPME; 2) facilitar a identificação 200 

da melhor solução de apoio financeiro; 3) reduzir a necessidade de o agente financeiro realizar 201 

pesquisas sobre a regularidade do potencial cliente com requisitos legais; e, 4) reduzir a necessidade de 202 

o agente financeiro realizar guarda física de documentos nos dossiês dos clientes. Finalizando, o 203 

Diretor do BNDES esclareceu que o Banco não tinha os dados do BNDES Microcrédito do exercício 204 

de 2017, haja vista que algumas instituições financeiras ainda não haviam enviado os dados do presente 205 

exercício, registrando que em 2016 foram desembolsados para o microcrédito o montante de R$151,0 206 

milhões. O Presidente agradeceu pela exposição e, na sequência, passou ao ITEM 11 - Tema: 207 
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Perspectivas operacionais/Capacidade de desembolso do BNDES. O Superintendente do BNDES, 208 

Sr. Selmo Aronovich apresentou o item, destacando que os desembolsos eram efetuados em 209 

consonância com as diretrizes do Banco e a legislação vigente. O Presidente agradeceu pela exposição 210 

e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação. O Conselheiro da CUT ponderou que uma 211 

eventual necessidade de aporte para fazer frente às despesas do exercício de 2018 deveria ser solicitada 212 

ao Tesouro Nacional, o qual ficava com boa parte das receitas do FAT por meio da Desvinculação de 213 

Receitas da União – DRU. Parabenizou o BNDES pelo destaque que estava dando ao atendimento das 214 

MPME, ressaltando que lhe causa preocupação a queda de investimentos no setor industrial. Observou 215 

que a Taxa de Longo Prazo (TLP) poderia causar dificuldades para o setor produtivo, responsável pela 216 

geração de emprego e renda. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o 217 

Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, 218 

Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após 219 

aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 220 

 
LEONARDO JOSE ARANTES     ___________________________ 
Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante do MTb 
 
ALEXANDRE DE LUCA THOMÉ     ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
 
LIZANE SOARES FERREIRA     ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MAPA 
 
HÉBRIDA VERARDO MOREIRA FAM    ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MDIC 
 
SÉRGIO RICARDO CALDERINI ROSA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do MP 
 
LEONARDO BOTELHO FERREIRA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do BNDES 
 
QUINTINO MARQUES SEVERO     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CUT 
 
SÉRGIO LUIZ LEITE      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical 
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GERALDO RAMTHUN      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da NCST 
 
ANTÔNIO RENAN ARRAIS     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CTB 
 
ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNA 
 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO   ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNTur 
 
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNI 
 
THIAGO LUIZ TICCHETTI      ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNT 


