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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 15 de abril de 2021. 

LOCAL: reunião por videoconferência (Microsoft Teams). 

PARTICIPANTES: Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do 

Grupo Técnico do FAT; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Representante Titular da Secretaria de 

Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Demerson André 

Polli, Representante Titular da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Lizane Soares 

Ferreira, Representante Titular do MAPA; Lucilene Estevam Santana, Representante Titular da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; 

Raul Araújo Santos, Representante Titular da UGT; Clóvis Scherer, Representante Suplente da CUT; 

Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Carlos Alberto D’Ambrosio, Representante 

Titular da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; Sebastião Antunes 

Duarte, Representante Titular da CNTur; e, Thiago Luiz Ticchetti, Representante Titular da CNT. 

Convidados: Marília Pessoa Nunes Vieira, Representante da PGFN-Trabalho; Dorywillians Azevedo 

e Marcelo Gavião, Representantes do FONSET. 

 

 
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência, teve início 1 

a Centésima Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao 2 

Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves 3 

Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os presentes e, em 4 

seguida, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 158ª Reunião Ordinária, 5 

realizada em 24 de fevereiro de 2021. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma 6 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 7 

unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III - APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: Boletim de 8 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 4º Trimestre de 2020, pela Secretaria de 9 

Trabalho – STRAB. O Técnico da Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e 10 

Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria 11 

Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Raigner Rezende do 12 

Nascimento, informou o saldo mensal de empregos formais no período de janeiro a dezembro de 13 

2020: i) janeiro: saldo positivo de 117.245 empregos; ii) fevereiro: saldo positivo de 225.117 14 

empregos; iii) março: saldo negativo de 272.808 empregos; iv) abril: saldo negativo de 951.555 15 

empregos; v) maio: saldo negativo de 367.227 empregos; vi) junho: saldo negativo de 26.629 16 

empregos; vii) julho: saldo positivo de 137.691 empregos; viii) agosto: saldo positivo de 243.336 17 
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empregos; ix) setembro: saldo positivo de 317.378 empregos; x) outubro: saldo positivo de 18 

390.727 empregos; xi) novembro: saldo positivo de 397.321 empregos; e, xii) dezembro: saldo 19 

negativo de 67.906 empregos. Destacou que o exercício de 2020 fechou com saldo positivo de 20 

empregos formais da ordem de 142.690 empregos, contra saldo positivo de 644.079 empregos do 21 

exercício de 2019. Ressaltou o saldo de empregos formais acumulado no período de janeiro a 22 

dezembro de 2020, por grupamento de atividade econômica: I) agropecuária: +61.637; II) 23 

construção: +112.174; III) indústria: +95.588; IV) comércio: +8.130; e, V) serviços: -132.584. Em 24 

seguida, informou os principais dados da intermediação de mão de obra: a) trabalhadores 25 

inscritos: 2.712.828; b) vagas oferecidas: 830.228; c) encaminhamentos realizados: 2.374.105; d) 26 

trabalhadores colocados: 273.354; e) trabalhadores segurados colocados: 34.429; f) quantidade de 27 

admitidos CAGED: 15.166.221; g) colocados/encaminhados: 11,51%; h) colocados/vagas: 32,93%; 28 

e, i) colocados/admitidos: 1,80%. Prosseguindo, relatou a quantidade de requerentes do seguro-29 

desemprego formal acumulado do exercício de 2019 e de 2020, respectivamente: i) total de 30 

requerimentos: 6.655.945 e 6.784.102; ii) solicitação presencial: 6.505.957 e 2.922.917; iii) 31 

solicitação via Web: 149.988 e 3.861.185; e, iv) percentual de solicitações de requerimentos via 32 

Web: 2,3% e 56,9%. Relatou, quanto ao Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), que 33 

no exercício de 2020 foram firmados 42.497 contratos e repassado o montante de R$888,72 34 

milhões, ressaltando que não constavam informações do BNDES para o período do sexto bimestre 35 

de 2020. Observou que, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 36 

(PNMPO), foram firmados 4.733.247 contratos e concedido o montante de R$13,80 bilhões. 37 

Declarou, quanto ao calendário do Abono Salarial de 2020/2021, que já haviam sido pagos 38 

12.056.742 abonos com dispêndio de R$9,28 bilhões. Destacou que no exercício de 2020 foram 39 

emitidas 197 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no modelo manual e 5.631 no 40 

modelo informatizado, acrescentando que a Carteira de Trabalho Digital registrou 64.073.495 41 

acessos. Informou os principais resultados do Benefício Emergencial (BEm) até a data de 42 

31.12.2020: I) quantidade de trabalhadores: 9.849.116; II) quantidade de acordos: 20.119.858; III) 43 

quantidade de empregadores: 1.464.683; IV) valores previstos: R$34,3 bilhões; e, V) valores pagos: 44 

R$33,7 bilhões. Finalizando, o Técnico da CGCIPE indicou as principais melhorias que se pretendia 45 

efetuar no Boletim, algumas visando atender recomendações da Controladoria-Geral da União - 46 

CGU: i) inclusão de indicadores de eficácia e eficiências das políticas; ii) construção e validação 47 

junto aos gestores das políticas públicas; iii) apresentação de estudos de avaliação de impacto; e, 48 

iv) desenvolvimento de painel de consulta online. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela 49 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. 50 
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Dorywillians Azevedo, declarou que se observava um aumento no número de empresas dado a 51 

pejotização (trabalhadores com CNPJ) e o Microempreendedor Individual (MEI). Ressaltou que em 52 

muitos casos se tratava de formas encontradas por pessoas que perderam o emprego de se 53 

manterem em atividade, o que poderia significar a precarização do trabalho. O Representante 54 

Suplente da CUT, Sr. Clóvis Scherer, destacou o crescimento expressivo de admissões nos meses 55 

de janeiro e fevereiro registrado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 56 

indagando se isso poderia ser informação equivocada dos empregadores de nova admissão de 57 

trabalhadores que estavam retornando ao trabalho, pós suspensão de contrato. O Representante 58 

Titular da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, ressaltou que os dados do CAGED não 59 

deveriam ser observados isoladamente, mas sim em conjunto com outras bases, tal como o 60 

eSocial. O Técnico da CGCIPE esclareceu que não havia replicação de informações de admissões de 61 

trabalhadores, acrescentando que era realizado batimento visando evitar referida ocorrência. Em 62 

seguida, o Coordenador do GTFAT passou ao Tópico IV – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 3 - 63 

Proposta de Resolução que aprova a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais 64 

do FAT para o exercício de 2021 – PDE/2021. A Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME e 65 

Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da 66 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 67 

Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, observou que as 68 

disponibilidades financeiras do FAT poderiam ser aplicadas em títulos do Tesouro Nacional ou em 69 

depósitos especiais remunerados, os quais ficavam disponíveis para imediata movimentação em 70 

instituições financeiras oficiais federais (IFOF), conforme estabelecia o art. 9º da Lei nº 8.019, de 71 

11 de abril de 1990, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 8.352, de 1º de janeiro de 1991. 72 

Ressaltou que competia à Coordenação-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de 73 

Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), elaborar a 74 

avaliação financeira do FAT, na qual verificava-se a existência de recursos para a realização de 75 

aplicações financeiras em depósitos especiais. Declarou que a legislação do FAT autorizava que os 76 

recursos excedentes à reserva mínima de liquidez do Fundo (isto é, que superavam o valor 77 

estimado para custear despesas com o seguro desemprego e o abono salarial) fossem aplicados 78 

nas IFOF sob a forma de depósitos especiais remunerados, com o objetivo de constituir funding 79 

para as linhas de financiamento do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER). 80 

Esclareceu que as IFOF remuneravam o FAT pelos depósitos especiais recebidos, acrescentando 81 

que na concessão do financiamento às empresas, o risco das operações era integralmente dos 82 

agentes financeiros. A Coordenadora-Geral da CGEM finalizou, apresentando a proposta de PDE 83 



 4 

para o exercício de 2021 no montante de R$2,15 bilhões, assim distribuídos: i) FAT Fomentar: 84 

R$50,00 milhões; ii) PROGER Urbano – Investimento: R$320,00 milhões; iii) PROGER Urbano – 85 

Capital de Giro: R$400,00 milhões; iv) PROGER Urbano – Exportação: R$18,00 milhões; v) PRONAF 86 

– Investimento: R$1,35 bilhão; e, vi) FAT Taxista: R$10,00 milhões. O Coordenador do GTFAT 87 

indagou se a linha FAT Taxista era perene, ou se tinha data de validade. A Coordenadora-Geral da 88 

CGEM explicou que a referida linha foi criada pela Resolução CODEFAT nº 614, de 28 de julho de 89 

2009, acrescentando que pela Resolução CODEFAT nº 776, de 26 de outubro de 2016, teve seu 90 

prazo de vigência prorrogado para até 31.12.2021. Ressaltou que até o presente momento não 91 

havia registro de interesse dos agentes financeiros na prorrogação da linha FAT Taxista, o que 92 

implicaria em sua extinção ao final desse exercício. O Coordenador do GTFAT indagou se havia 93 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 94 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 4 – Proposta 95 

de Resolução que altera a de nº 890, de 2 de dezembro de 2020, que estabelece critérios e 96 

diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, 97 

Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema 98 

Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A 99 

Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial 100 

de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, relatou que a proposta em tela 101 

visava estabelecer novo prazo, até 30 de novembro de 2021, para credenciamento dos CTER por 102 

meio de autuação de processo administrativo, mediante a juntada dos documentos elencados no 103 

§ 2º do art. 14 da Resolução CODEFAT nº 890, de 2020. Esclareceu que a presente prorrogação se 104 

justificava pelo fato de a DATAPREV ter adiado a entrega do Sistema de Gestão dos Conselhos do 105 

Trabalho, Emprego e Renda (SGC-CTER) para atender demandas urgentes do Governo Federal de 106 

adequações de soluções tecnológicas para disponibilização do Auxílio Emergencial e do Benefício 107 

Emergencial (BEm), dado o agravamento da pandemia de Covid-19. Observou que a DATAPREV 108 

havia efetuada apresentação na última reunião do CODEFAT sobre o tema “Relatório Situacional 109 

dos Sistemas Informatizados das Ações do FAT”, onde foi informado que, por solicitação do ME, 110 

foi priorizada a conclusão dos sistemas para pagamento do auxilio e benefício emergencial, 111 

ficando outras entregas de sistemas postergadas para o segundo semestre de 2021. A 112 

Coordenadora-Geral da CGC finalizou, declarando que a Secretaria Executiva do CODEFAT 113 

encaminharia a referida apresentação da DATAPREV aos Representantes do GTFAT. O 114 

Coordenador do GTFAT relatou que durante a mencionada apresentação da DATAPREV, havia 115 

solicitado uma atenção especial visando a conclusão, com a maior brevidade, do SGC-CTER. 116 
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Ressaltou que era a terceira vez que a não conclusão do mencionado sistema, na data prevista, 117 

demandava alteração de resolução para prorrogar o prazo de credenciamento dos conselhos por 118 

meio do SGC-CTER. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não 119 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 120 

CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 5 – Resoluções revisadas em atendimento ao Decreto nº 121 

10.139, de 2019, Etapa 3 do Cronograma (até 31.05.2021). O Coordenador do GTFAT informou 122 

que o presente item estava dividido em dois subitens. Assim, passou ao Subitem 5.1 - TEMA: 123 

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: 5.1.1 - Proposta de Resolução que revoga 124 

expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, 125 

nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a 126 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. A Coordenadora-Geral da CGEM declarou 127 

que a presente proposta tinha por objetivo promover a revogação expressa de 127 Resoluções do 128 

CODEFAT autorizativas de alocação de recursos das disponibilidades financeiras do FAT no PROGER, 129 

anteriores a edição da Resolução CODEFAT nº 439, de 2005, por terem se exaurido no tempo. O 130 

Coordenador do GTFAT indagou se não seria o caso de já inserir na resolução constante do Item 3 131 

da presente reunião, que tratava da PDE/2021, a revogação da resolução que aprovou a 132 

PDE/2020. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante Titular da UGT, Sr. 133 

Raul Araújo Santos, registrou que não estava conseguindo abrir alguns links da planilha Excel 134 

contendo as resoluções que seriam revogadas. A Coordenadora-Geral da CGEM esclareceu que as 135 

resoluções que tratavam da PDE, posteriores à Resolução CODEFAT nº 439, de 2005, seriam 136 

apresentadas em uma próxima etapa, acrescentando que a partir da PDE/2022 seria incluída a 137 

revogação da PDE do ano anterior. Quanto à planilha Excel, explicou que algum link poderia ter 138 

sido corrompido quando do seu envio à Secretaria Executiva do CODEFAT, registrando que 139 

encaminharia nova planilha para disponibilização no google drive. O Coordenador do GTFAT 140 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o Subitem 5.1 em 141 

apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, 142 

passou ao Subitem 5.2 - TEMA: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL. O Coordenador do 143 

GTFAT informou que os subitens 5.2.1 até 5.2.4 seriam apresentados em bloco. Assim, passou ao  144 

Subitem 5.2.1 - Proposta de Resolução que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja 145 

eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de 146 

novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a 147 

decreto. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de 148 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 149 
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(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, informou que a proposta em tela 150 

visava promover a revogação expressa de 38 Resoluções do CODEFAT que perderam seu objeto, 151 

seja por versarem sobre temas restritos ao exercício de sua edição ou a período nelas definido, ou 152 

por versarem sobre temas superados pela superveniência de normas, programas ou políticas 153 

posteriores. Em seguida, passou ao Subitem 5.2.2 - Proposta de Resolução que dispõe sobre a 154 

oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema 155 

Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências 156 

automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos 157 

termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGOP 158 

esclareceu que a proposta em referência tratava da edição de uma nova Resolução CODEFAT 159 

consolidando e revogando as 3 resoluções que dispunham sobre a oferta do bloco de ações e 160 

serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 161 

Observou que em virtude de atrasos nos repasses financeiros do exercício de 2020 aos entes, 162 

devido à ausência de limite financeiro para tanto, propunha-se o acréscimo à nova Resolução dos 163 

seguintes dispositivos para o exercício de 2021: i) estabelecer, excepcionalmente, o prazo de até 164 

30.06.2021 para a apresentação do relatório de gestão do exercício de 2020; ii) dispensar, em 165 

caráter excepcional, para a distribuição de recursos do exercício de 2021, a apresentação de 166 

demonstrativo de oferta e de demonstrativo de desempenho do exercício anterior; iii) prorrogar, 167 

excepcionalmente, para até 15.08.2021, o prazo para que o coordenador nacional efetue a 168 

divulgação do planejamento das ações de qualificação social e profissional, a serem executadas 169 

pela União e pelas esferas de governo que aderirem ao SINE; e, iv) estabelecer, excepcionalmente, 170 

o prazo de até 30.09.2021, para proposição, pelos entes, do plano de ações e serviços para o 171 

corrente ano. Na sequência, passou ao Subitem 5.2.3 - Proposta de Resolução que estabelece o 172 

custo aluno/hora médio para as ações no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Social e 173 

Profissional – Qualifica Brasil. O Coordenador-Geral da CGOP relatou que essa proposta visava 174 

editar uma nova Resolução CODEFAT consolidando e revogando as 2 resoluções que dispunham 175 

sobre o custo aluno/hora médio para as ações no âmbito do Qualifica Brasil. Em seguida, passou 176 

ao Subitem 5.2.4 - Proposta de Resolução que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação – 177 

PNQ, que passa a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – 178 

QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no 179 

âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de 180 

Emprego – SINE. O Coordenador-Geral da CGOP declarou que a proposta em tela tinha por 181 

objetivo editar uma nova Resolução CODEFAT consolidando e revogando as 7 resoluções que 182 
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dispunham sobre o tema a seguir: Reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa 183 

a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, 184 

voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do 185 

Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 186 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante da UGT observou 187 

que na proposta de consolidação da Resolução CODEFAT nº 866, de 2020, havia proposição de 188 

incluir o parágrafo 4º ao art. 14, visando excepcionalizar a apresentação dos seguintes 189 

demonstrativos: i) a demonstração de oferta, no exercício anterior, dos serviços do bloco 190 

Qualificação; e, ii) a demonstração de desempenho da gestão descentralizada de seus serviços de 191 

qualificação profissional, apurado por meio do relatório de gestão relativo ao exercício anterior. 192 

Destacou que a justificativa apresentada para tal inclusão foi a de que, como houve atraso no 193 

repasse dos recursos de 2020, os entes não teriam oferta do ano anterior e, consequentemente, 194 

desempenho para demonstrar. Assim, questionou se não seria o caso de deixar essa regra perene, 195 

e não apenas em relação ao exercício de 2020. O Coordenador-Geral da CGOP esclareceu que a 196 

excepcionalidade em referência foi proposta pensando no exercício de 2020, acrescentando que a 197 

equipe avaliaria os impactos de deixar a regra em aberto, e não apenas para um determinado 198 

exercício. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 199 

colocou o bloco de propostas de resolução contidas no Subitem 5.2 em apreciação, tendo sido 200 

consideradas aptas para serem encaminhadas ao CODEFAT. Prosseguindo, passou ao Tópico V – 201 

OUTROS ASSUNTOS: ITEM 6 – Entrega dos seguintes documentos: 6.1. Boletim de Informações 202 

Financeiras do FAT – 6º Bimestre de 2020; 6.2. Boletim sobre a situação das prestações de 203 

contas de convênios com recursos do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – 204 

CGPC; 6.3. Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; 6.4. Nota Informativa sobre o 205 

monitoramento das ações resultantes do compartilhamento de dados no âmbito do projeto Sine 206 

Aberto; e, 6.5. Informe PROGER, período de janeiro a dezembro de 2020. O Coordenador do 207 

GTFAT informou que os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis 208 

no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. Em seguida, informou que 209 

a Controladoria-Geral da União (CGU) havia recomendado ao CODEFAT, no Relatório de Auditoria 210 

do FAT do exercício de 2019, a implantação da gestão de riscos do Fundo. Registrou que seria 211 

reenviado ao GTFAT o e-mail pelo qual foi disponibilizado, de forma gratuita, curso ministrado 212 

pela ENAP, à distância, sobre gestão de riscos. Solicitou feedback dos representantes que 213 

concluíssem o mencionado curso, visando a sua disponibilização também para o CODEFAT. 214 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 215 
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por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 216 

Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 217 

mim e pelos demais membros do Grupo. 218 

 

GUSTAVO ALVES TILLMANN    ___________________________________ 

Secretário-Executivo do CODEFAT 
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Representante Titular do BNDES 
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Representante Titular da UGT 

 

CLÓVIS SCHERER     ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE   ___________________________________ 

Representante Suplente da CNTur 
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Representante Titular da CNT 


