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Brasília, 16 de novembro de 2016.

Assunto: Consulta ad referendum

Senhor (a) Conselheiro (a),

Em nome do Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, encaminho para apreciação de Vossa Senhoria a anexa minuta de
Resolução que altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o
exercício de 2016 - PDE/2016, de que trata a Resolução n° 756, de 16 de dezembro de 2015,
alterada pelas Resoluções den° 764, de 9 de maio de 2016, e de n° 775, de 26 de outubro de 2016 .

A presente Resolução tem o objetivo de remanejar o montante de R$200,0 milhões de
reais do FAT Fomentar MPE para o PRONAF Investimento, ambos operacionalizados pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em atenção a demanda apresentada
pelo Banco mediante a Carta BNDES AF/DECAP n° 075/2016, de 9 de novembro de 2016.

Para que a Resolução possa ser aprovada 'W referendum" do Conselho, nos termos
do seu Regimento Interno (Inciso VIII do Art. 4o da Resolução n° 596/2009), solicito a Vossa
Senhoria manifestação quanto ao teor da Minuta anexa, por escrito, para o e-mail
codefatfaímte.gov.br. até as 16h do dia 17 de novembro de 2016.

Por oportuno, esclareço que a não manifestação no prazo estabelecido será
considerada anuência quanto à aprovação da matéria. Para garantir segurança ao processo de
consulta, esta Secretaria Executiva fará contato com todos os representantes com vistas a confirmar
o recebimento deste expediente.

Atenciosamente

SSUMQ.RCOS SUSSUMd ANDRADE
Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto

Anexos: Minuta de Resolução; e
Nota Técnican° 1147/CPROGER/CGER/DES/SPPE/MTb,de 16.11.2016.
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