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Aos dez (10) dias do mês de dezembro de 1992, às 14:30 hs, no 6° andar, Bloco "F" da Esplanada 

dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a décima (10ª) Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, sob a Presidência do Conselheiro 

Santiago Ballesteros Filho, membro titular/CNI. Presentes os Conselheiros, Mozart de Abreu e 

Lima, titular/MTb, Fernando Fróes de Carvalho, suplente/BNDES, Willy Fischer, titular/Força 

Sindical, Rui César Leitão, suplente/CGT, Dagmar Mª de Santana Martins, suplente/CNC, Tiago 

Nogueira, titular/CUT e o Secretário-Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo Lima. 

Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente alertou aos Conselheiros que a pauta estava bastante 

extensa, solicitando para serem o mais objetivos possível. Inicialmente, o Presidente apresentou o 

novo representante do BNDES no Conselho, Dr. Isac Zagury, ao qual deu as boas vindas em nome 

do Colegiado e em seu próprio nome. Item-1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior, que 

foi aprovada somente com uma correção de datilografia. Item-2. Discussão sobre Política de 

emprego. O Senhor Presidente indagou se existia material para ser distribuído. O Secretário-

Executivo, Ricardo Lima esclareceu que não havia material a ser distribuído, mas que há algumas 

reuniões anteriores foi acertado que os Conselheiros trariam subsídios para se discutir a política de 

emprego do Ministério do Trabalho. O BNDES, se manifestou através do Sr. IZAC ZAGURY, que 

inicialmente agradeceu as palavras de saudação do Sr. Presidente e em seguida declarou ser 

pensamento do BNDES fazer uma discussão mais ampla, que poderá ser através de Seminários com 

a participação de técnicos do Banco, da Secretaria Executiva e dos membros do Colegiado, 

propondo que o evento se realize no início do próximo ano, quando, após um amplo debate, poderia 

se chegar a um documento a ser submetido ao Colegiado. O Presidente Santiago Ballesteros Filho, 

solicitou ao Secretário-Executivo que cobrasse as linhas mestras do Ministério do Trabalho sobre o 

plano de política de emprego, tendo o mesmo explanado sobre o assunto, quando então manifestou 

ter duas vertentes, uma de curto prazo, que ataca a situação conjuntural, e a outra de longo prazo que 

é o SIAT. O Senhor Presidente solicitou então, que o assunto fosse transferido para outra reunião. 



Em seguida, foi distribuído um documento da CUT para conhecimento dos Conselheiros, sobre uma 

reunião que aquela Entidade tivera com o BNDES, sobre a demissão de trabalhadores em um 

projeto financiado parcialmente com recursos do FAT. O Senhor Presidente pediu pausa para a 

leitura do documento. Após análise do documento ficou decidido que o CODEFAT não se 

pronunciaria oficialmente, o fazendo apenas através do representante do BNDES, no Conselho, 

tendo o mesmo se comprometido a trazer para a próxima reunião o resultado das negociações com a 

mineradora bem como informar à CUT, tão logo sejam concluídas. Pelo Senhor Presidente foi 

formulada questão ao representante do BNDES, quanto aos recursos do FAT que são repassados 

para financiamento de novos projetos de geração de novos empregos, indagando se há preferência 

por aqueles projetos que geram maior número de emprego. Pelo representante do BNDES, foi dito 

que existe essa preocupação, como também no sentido de preservar o nível de emprego. O Sr. 

Presidente, manifestou interesse em obter do BNDES dados sobre os projetos financiados pelo 

Banco, através do FAT, com relação à geração de emprego. O representante do BNDES, informou 

que existem dados globais, mas que não seria producente inundar o CODEFAT com números que 

dificilmente seriam assimilados. Insistiu o Sr. Presidente, em obter tais esclarecimentos para melhor 

analisar a política de emprego. O Senhor Presidente pediu que se incluísse na próxima reunião do 

Grupo de Apoio o assunto Política de Emprego. Item-3. Critério de liberação de recursos para os 

estados com vistas as celebrações de convênios no ano de 1993. O material foi distribuído para 

discussão. O Secretário-Executivo Ricardo Lima, esclareceu que o assunto já havia sido discutido na 

reunião do Grupo de Apoio, e que faria um resumo da posição do Grupo, e que o mesmo definiria os 

critérios. Informou, também, que no documento distribuído são trazidos dois conjuntos de 

indicadores técnicos para definir critérios de repasse de recursos para os Estados. Um tem a ver com 

a dinâmica do funcionamento do mercado de trabalho de cada Estado, e, o outro, com a eficiência da 

ação dos SINE estaduais. Disse ainda, o Secretário-Executivo, que várias considerações foram feitas 

durante a reunião do Grupo de Apoio, tendo o mesmo manifestado ser importante estes critérios, 

mas que dependem da implantação do SIAT. Continuando, alegou estar ainda dependendo da 

legislação e que a criação de Conselhos viabilizaria a transferência de recursos e sua melhor 

fiscalização, que a criação dos Conselhos não é condição "sine qua non", mas que os Estados que 

fossem implantando os SIAT poderiam até‚ receber recursos adicionais. O Conselheiro Willy 

Fischer - ponderou que poder-se-ia se fazer projeções em relação a utilização desses critérios, pois 

não existe o peso de cada um e de que forma seriam estes definidos. Pelo Secretário-Executivo foi 

respondido que existiriam apenas os indicadores neutros para que nenhum Estado fosse prejudicado. 

O Senhor Presidente pediu para registrar em ata que o Grupo de Apoio deverá continuar discutindo 



o assunto para, depois, mandar o resultado ao CODEFAT. Embora não tenha julgado a proposta de 

critérios, o CODEFAT aprovou os indicadores que deverão defini-los. Item-04. Fixação de limites 

para realização de despesas com recursos do FAT sem autorização do CODEFAT, no decorrer do 

exercício de 1993. Esse assunto já foi objeto de discussão na reunião anterior, tendo os Conselheiros 

decidido que se levasse o assunto para a próxima reunião do Grupo de Apoio, para análise e 

discussão e que fosse apresentada uma proposta para deliberação do Conselho. O representante do 

BNDES, manifestou ser importante discutir a partir de uma proposta pronta. O Secretário-Executivo 

alegou ser muito difícil para o Grupo de Apoio elaborar uma proposta sem ouvir o CODEFAT, sem 

que sejam traçadas as linhas gerais. O Conselheiro Tiago, representante da CUT, propôs que a 

Secretaria Executiva apresentasse um histórico dos gastos, para o Grupo de Apoio analisar o 

montante. Foi aprovada a proposta no sentido de que o Grupo de Apoio analise e proponha um 

limite de gasto a ser efetuado pela Secretaria Executiva sem a aprovação prévia do CODEFAT. O 

representante do MTb, Mozart de Abreu e Lima alegou ser interesse do Ministério apresentar no 

mês de janeiro um orçamento operacional, com as definições das ações a serem desenvolvidas e as 

estimativas de recursos para desenvolvê-las. Continuando o representante do MTb disse não achar 

viável submeter ao Conselho todo Convênio ou todo contrato, e propôs fosse apresentado ao 

Conselho um relatório das atividades explicitando as ações aprovadas como estão sendo 

desenvolvidas e se os resultados foram atingidos. O Sr. Presidente, tomando a palavra, resumiu a 

proposta do representante do MTb e submeteu-a aos Conselheiros, tendo o Conselheiro Willy 

Fischer apoiado a mesma, achando-a bastante pertinente. O Conselheiro da CUT, Tiago Nogueira, 

achou que embora seja uma boa proposta, não vê como o Ministério vá viabilizá-la. Os demais 

Conselheiros manifestaram-se favoráveis, tendo o Conselheiro representante do BNDES, reiterado a 

necessidade do assunto ser discutido no Grupo de Apoio. Foram aprovadas as propostas a serem 

remetidas ao grupo de apoio, a 1ª apresentando limites para gastos e a 2ª que seja apresentado 

orçamento operacional anual/trimestral para que seja analisado e objeto de parecer do Grupo de 

Apoio. Item-05. Discussão e votação da prestação de contas do Seguro-Desemprego/91. O Sr. 

Presidente questionou a demora da apresentação desta prestação, por se tratar do exercício de 91. O 

Secretário-Executivo, alegou que este atraso se deve às mudanças ocorrida no Ministério tendo o 

mesmo passado por 4 equipes durante o ano de 1992. O representante da Força Sindical perguntou 

se o mesmo já havia sido aprovado pelo Grupo de Apoio, tendo o Presidente informado que sim, e o 

submeteu a aprovação. A prestação de contas do Seguro-Desemprego/91 foi aprovada. Item-06. 

Prestação de Contas do Abono Salarial/PIS/91-92 - Submetida à votação, foi aprovada. Item-07. 

prestação de Contas do Abono Salarial/PASEP/91-92 - Submetida a votação, foi aprovada, ficando o 



Secretário-Executivo encarregado de distribuir uma síntese destas prestações de contas e 

recomendado que com referência ao ano de 92, serão feitas com maior antecedência. Item-08. 

Alteração do Regimento Interno do CODEFAT para mudança da periodicidade das reuniões 

ordinárias de trimestrais para mensais. O Sr. Presidente disse tratar-se de uma alteração no 

Regimento Interno proposta pelo Conselheiro Willy Fischer alterando a periodicidade das reuniões 

que eram trimestrais, passando a ser mensais, a partir de fevereiro. Submetida a votação foi 

aprovada, tendo o representante do MTb solicitado que fosse elaborado um calendário para as 

Reuniões, o que foi aprovado por todos, sendo consenso de que as reuniões deverão acontecer toda 

2ª quarta-feira de cada mês à partir de fevereiro/93. Passando para o próximo item (Informes), o 

Presidente passou a palavra ao Secretário-Executivo que fez um breve relato do material entregue, 

tendo o Presidente proposto aos Conselheiros que o lessem em outra oportunidade, passando assim 

para o item nº 10. Apresentação do contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT, objetivando a prestação de serviços de postagem e correspondência, para o 

programa Seguro-Desemprego. O Secretário-Executivo, solicitou ao Sr. Rodolfo Torelly, 

Coordenador do Seguro Desemprego, que fizesse um breve relato, tendo o mesmo esclarecido que o 

contrato tem por objetivo a prestação de serviço pela ECT, de postagem dos requerimentos dos 

trabalhadores, e a remessa dos cheques de pagamento do Seguro-Desemprego, via Sedex. O 

Objetivo é a renovação, pois ele já está em vigor (contrato INSS). Este contrato não tem valor fixo, 

só preço unitário, sendo feita uma estimativa de gasto para postagem em torno de 290 mil 

requerimentos. O representante da Força Sindical - Willy Fischer, argumentou que houve problemas 

em relação ao contrato INSS/Correio, perguntando se há possibilidade destes problemas virem a 

surgir também nesta renovação. Pelo Sr. Rodolfo, foi dito que a fatura é conferida com a quantidade 

de requerimentos que são processados pela DATAMEC, e que o controle é bastante rigoroso. 

Pedindo a palavra, o Conselheiro representante do MTb informou que o Ministério está com um 

projeto, com recursos do PNUD, para fazer uma análise relativa à questão Sine-Seguro Desemprego 

- uma análise das filas para o Seguro Desemprego e das condicionantes que elas geram. O Sr. 

Presidente, alegou que em reuniões anteriores ventilou-se a possibilidade das entidades sindicais 

ajudarem neste trabalho, o que poderia diminuir as filas. O Conselheiro Willy Fischer, argumentou 

que poderia ser utilizada a infra-estrutura dos sindicatos, o que aumentaria consideravelmente o 

número de postos, tendo o mesmo Conselheiro solicitado que em outra reunião se debatesse o atual 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para que se pudesse avaliar quais seriam as propostas 

concretas que poderiam ir do CODEFAT para o Congresso, visando uma mudança estrutural e 

unindo o FAT ao SIAT. O Sr. Presidente, determinou à Secretaria Executiva que examinasse o 



assunto enviando-o para próxima reunião, passou-se assim para o item 11 da pauta - Apresentação 

do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato MTPS/DNE/CODEFAT/Nº 001/92, firmado com a empresa 

DATAMEC, objetivando a prestação de serviços de informática ao programa Seguro-Desemprego. 

O Sr. Presidente disse tratar-se apenas de alteração quanto a nomenclatura, tendo o Conselheiro 

Willy Fischer, notado mudança na cláusula sétima, o que foi explicado pelo Secretário-Executivo 

que argumentou, ter havido mudança do número de empenho do contrato continuando o mesmo 

valor. Passou-se então para o item nº 12, tendo o Sr. Presidente, dito tratar-se de assunto já bastante 

discutido que é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato MTPS/DNE/CODEFAT/N° 001/92, firmado 

com a empresa DATAMEC, objetivando à prestação de serviços de informática ao programa 

Seguro-Desemprego. A Secretaria Executiva, informou que a única alteração foi a inclusão neste 

contrato dos pescadores e dos serviços complementares, que visam adaptar o sistema. Pelo Sr. 

Presidente foi perquerido se algum dia haverá possibilidade de excluir a DATAMEC do processo do 

Seguro-Desemprego, tendo o representante do MTb informado que este é um projeto do MTb 

quando se implantar nas Delegacias Regionais, um trabalho de micro-informática, que vai funcionar 

nas doze áreas de descentralização. O Sr. Presidente passou então para o item n° 13 - Apresentação 

do 2° Termo Aditivo ao Contrato/MTPS/N° 032/91, firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Extensão Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, objetivando a adequação à 

nova estrutura do Ministério, alteração nas obrigações e atualização de preços, com vistas à 

manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT. Pelo 

representante do MTb, foi exclarecido que após minuciosa análise do contrato pelo Ministério, 

chegou-se à conclusão, de que os serviços prestados pela FAPEU, não seriam mais necessários aos 

órgãos envolvidos, e optou-se pela rescisão. Informou ainda, o Conselheiro Mozart, que os efeitos 

rescisórios serão honrados e solicitou ao Colegiado que aprovasse "ad referendum" o pagamento 

desta rescisão, ficando a FAPEU, obrigada a transferir para o Ministério os meios magnéticos 

gerados durante o período de vigência do contrato. Continuando, o conselheiro estimou o prazo de 

quatro meses para que a Coordenação de Modernização e Informática do Ministério, apresentasse 

um projeto que englobará os serviços até‚ então prestados pela FAPEU, para serem submetidos ao 

Conselho. O Conselheiro Willy Fischer, solicitou à Secretaria Executiva, que junte aos processos a 

serem analisados, uma folha de rosto com informações, para melhor clareza e entendimento dos 

Conselheiros. Colocada em votação pelo Sr. Presidente, o colegiado aprovou a proposta para que o 

Conselho aprove "ad referendum" o ajuste a ser feito com a FAPEU, passando, assim, para o item nº 

14 - Apresentação do Contrato firmado com o Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, 

visando o processamento da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - ano base 1991. O 



Conselheiro Willy Fischer questionou o acesso à RAIS, que tem um custo muito elevado, e o 

resultado não é satisfatório. Pelo Secretário-Executivo foi dito que esta sendo preparada a 

divulgação da RAIS - ano 89 - e que em 93 será implantado o Cadastro Nacional de Informações 

Sociais e que, no contrato em tela, há um acerto no sentido de que a Previdência ressarcirá a metade 

do valor ao MTb. Informou que os Secretários-Executivos dos Ministérios estão interessados em 

acelerar os estudos e os projetos quanto à implantação do CNIS, mas que em 93, ainda existirá a 

RAIS. O Sr. Presidente alegou que a utilização dos dados é imediata por causa do pagamento do 

abono, mas o subproduto está com grande atraso. O Conselheiro Tiago Nogueira (CUT) apresentou 

assunto extra-pauta, mostrando uma pesquisa da Receita Federal na qual aparecem dados de que 

99,6%, em 1800 empresas, não recolhem o PIS/PASEP de forma correta, e uma outra pesquisa de 

que das 500 maiores empresas, 85 não pagam PIS/PASEP, questionando em seqüência o BNDES, 

quanto ao acordado em reuniões anteriores, de que um dos critérios para viabilizar qualquer 

empréstimo seria o pagamento do PIS/PASEP. Pelo Sr. representante do BNDES, foi dito que entre 

os documentos exigidos pelo BNDES, a quitação para com o PIS/PASEP ou certidão de que está 

discutindo o pagamento em juízo é uma delas. A informação fornecida pela Receita é de que este é 

um tributo que tem a menor taxa de sonegação. O Sr. representante do MTb, Mozart de Abreu e 

Lima, disse que quando o Presidente Itamar assumiu, concedeu audiência à Frente Nacional de 

Prefeitos onde foi debatida a crise econômica, a recessão, o desemprego, tendo o item mais 

complexo, ficado sob a égide do Ministério do Trabalho que é a questão de como gerar emprego e 

renda. O Sr. Conselheiro fez uma longa explanação e solicitou aos membros do Conselho que 

ajudem o Ministério a pensar e analisar as soluções propostas, e que tragam outras soluções para 

serem analisadas. Informou também, estar em entendimento com diversos organismos 

internacionais, no sentido de ser fundada uma linha de apoio à geração de emprego, articulando 

também um mutirão de todas as intenções dos órgãos governamentais, dos fundos sociais, e de 

recursos orçamentários. O representante do BNDES, disse que o Banco também está envolvido com 

a questão de geração de emprego, já tendo alguns diagnósticos e que está sendo proposta uma ação 

conjunta utilizando os recursos do Fundo Constitucional Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são 

recursos que não têm um custo tão alto, e que com relação aos programas direto do BNDES, está 

havendo um estudo para aumentar programas com alto nível de concentração de emprego. O Sr. 

Presidente propôs aos Conselheiros refletirem sobre o assunto e que na próxima reunião fosse 

continuado o debate. Indagou ainda, o Presidente, se havia alguma novidade com relação ao ajuste 

fiscal e o PIS/PASEP, tendo o representante do MTb informado que o Relatório Benito Gama 

assegurou tudo aquilo que estava previsto, ou seja, um percentual sobre a contribuição sobre o valor 



agregado - 33%, que é a m‚dia dos períodos anteriores, recolhida pelo Tesouro Nacional. O Sr. 

Presidente indagou se havia possibilidade destes recursos serem repassados pelo Tesouro com 

atraso, tendo o representante do BNDES, argumentado que o FAT não sofre com esse problema, 

pois a Lei fixa um prazo, pedindo permissão ao Presidente para que o Gerente de assuntos do 

Governo, Paulo Sotero, relatasse aos Conselheiros os fatos novos que surgiram quando da votação 

do Relatório Benito Gama. Dada a palavra ao técnico do BNDES este esclareceu que por uma 

iniciativa do Deputado Serra, concluiu-se que qualquer alteração sobre matéria fiscal só poderia ser 

feita através de lei complementar, o que foi um ganho, pois correríamos o risco de qualquer lei 

ordinária alterar o texto original, acreditando que assim, serão preservados os recursos do FAT. Ao 

final, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, desejando um Natal feliz e um Ano Novo 

muito próspero, dando, em seguida por encerrada a reunião. E para constar, eu, Ricardo Roberto de 

Araújo Lima, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelo Sr. 

Presidente e demais membros do Colegiado e por mim. 
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