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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 
 

- CODEFAT- 
 
 
 

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO AO CODEFAT 
 

Brasília, 18 de junho de 1993 
 

 
 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de junho de 1993, às 14h, no 6º andar do Bloco F da Esplanada 

dos Ministérios, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio ao CODEFAT, sob a 

coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Alexandre Jorge Loloian. Estiveram 

presentes os seguintes membros: Willy Fischer/Força Sindical, Rui Lyrio Modenesi/suplente – 

BNDES, Ademar Shiraishi/suplente – CGT, Rodolfo Peres Torelly/MTb, Ivan Gonçalves Ribeiro 

Guimarães/CUT, Carlos Manuel de A. P. da Silva/CNI e os representantes do Banco do Brasil, 

Maurílio Alves Barcelos e da Caixa Econômica Federal, Joaquim Lima de Oliveira/CEF. Danço 

início aos trabalhos, o Secretário-Executivo do CODEFAT, indagou aos membros se havia algum 

assunto a ser inserido na pauta. O representante da Força Sindical, Willy Fischer, solicitou incluir a 

4ª Reunião Extraordinária do GAP, a ser realizada no dia 18 do corrente mês no Rio de Janeiro. 

Pelo Dr. Alexandre foi proposto o item sobre o Seguro-Desemprego, cujo Plano de Informatização 

do Órgão Central e Regionais da Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CMI será 

entregue aos membros do GAP. O representante da Força Sindical – Willy Fischer falou da 

necessidade de adequar as pautas do GAP com as do CODEFAT, que já vem sendo feito pela 

SE/CODEFAT segundo informações do Dr. Alexandre. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. 

Alexandre Loloian informou que entraria o informe sobre a aplicação provisória do IPC da FIPE em 

substituição ao INPC no cálculo das faixas do Seguro-Desemprego, segundo Resolução nº 32 do 

CODEFAT, por motivo de greve no IBGE. O representante da CUT, Ivan Guimarães, acrescentou à 

pauta o Item Infra-Estrutura do Seguro-Desemprego. O Dr. Alexandre acrescentou o informe sobre 

os custos para subsidiar a impressão do Relatório da RAIS. Item 1 – A Ata da 9ª Reunião Ordinária 

do GAP foi aprovada. Item 2 – Convênio BNDES – A data-base será sempre o dia 15 e o indexador 

é a TR que legalmente é usada para fazer a correção dos recursos do FAT. Será feito um 

acompanhamento mensal durante seis meses e caso haja necessidade, será estudado novo indexador. 

Item 3 – Auditoria Financeira – Dr. Alexandre reiniciará os contatos com a SAG e SAF para 
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reestruturação da SE/CODEFAT, bem como relativamente à alocação de pessoal necessário ao 

desenvolvimento do Programa Seguro-Desemprego/Abono Salarial, para subsidiar o 

dimensionamento de equipamentos necessários à informatização das DRT. Apresentada pelo Dr. 

Alexandre, a Nota Técnica sobre o Plano de Informatização do Órgão Central e Regionais do 

CMI/MTb os Representantes dos Trabalhadores consideram o mesmo incompleto, ficando o 

Coordenador da CMI de acrescentar outros dados como: quantitativo de pessoal, fluxo de 

informações, número de postos, situação física das DRT e entregar até o dia 21 do corrente mês 

para estudo do Subgrupo de Informática do GAP que se reunirá dia 30 próximo pela manhã. Ainda 

sobre a necessidade de pessoal para s SE/CODEFAT informou Dr. Alexandre da possibilidade de 

aproveitamento de pessoal de órgãos em extinção. O representante da CUT, Ivan Guimarães, insiste 

na preocupação de montar infra-estrutura de pessoal para a demanda do atendimento ao Programa 

Seguro-Desemprego, bem como das reuniões ordinárias do GAP que agora acontecem 

semanalmente. O Dr. Alexandre informou que dará continuidade aos contatos SAF/SAG para a 

alocação reestruturação de pessoal necessário a SE/CODEFAT. O representante da CUT pediu que 

a curtíssimo prazo fosse resolvido o problema de pessoal técnico especializado, para não 

comprometer o desempenho do Programa Seguro-Desemprego/Abono Salarial e da área de apoio. 

Dr. Alexandre perguntou ao representante do BNDES, Rui Lyrio Modenesi, ao representante da 

Caixa Econômica Federal, Joaquim Lima de Oliveira e ao representante do Banco do Brasil, 

Maurílio Barcelos, sobre a possibilidade da cessão de técnicos com perfil adequado às necessidades 

dos Programas custeados pelo FAT, tendo como resposta dos mesmos, a viabilidade de atendimento 

ao pleito. Dr. Alexandre, informou da dificuldade que o Ministério vem tendo na contratação de 

estagiários devido aos baixos salários, se comparados com aqueles pagos pelo Banco do Brasil e 

Caixa Econômica. Dr, Alexandre propôs apresentar ao GAP e ao CODEFAT um cronograma de 

auditorias da CISET e SINE/MTb, aos SINE nos Estados para acompanhamento e avaliação dos 

resultados e da aplicação dos recursos orçamentário e financeiro. Caso não houvesse êxito na 

Auditoria Interna, seria constituída um Comissão formada pelos membros do CODEFAT, para 

solicitar ao TCU orientações sobre Auditoria Externa, cujos custos estão sendo levantados pelo 

representante da CNF, Jorge Higashino. O responsável pelo Seguro-Desemprego deverá elencar 

itens do contrato da DATAMEC para que a CISET tenha subsídios para fiscalização. O Item 6 – foi 

abordado junto ao Item 3 por sentir o Dr. Alexandre necessidade de criar também uma Comissão 

para junto ao Ministro, respaldado por orientação da Consultoria Jurídica e TCU, negociar a dívida 

do MF/STN para com o FAT referente remuneração de recursos retidos em 1990/1991 e 1993. Item 

4 – Dando continuidade à discussão sobre o direito de percepção pelos trabalhadores safristas do 

Seguro-Desemprego, quando do término do seu contrato de trabalho, ficou estabelecido que o 

parecer da Assessoria Jurídica da SPES deve ser encaminhado a CJ/MTb para análise e após, 
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encaminhar expediente a ABRASSUCOS. O representante da CUT, Ivan Guimarães, informou que 

a representação dos safristas querem um contato com o CODEFAT para solicitar que seja feita uma 

revisão na Lei. Item 5 – Levado o assunto à Área Operacional do Banco do Brasil a mesma se 

manifestou favorável ao financiamento à pessoa física havendo necessidade de fazer a Ficha 

Cadastral. O Banco do Brasil apresentará ao CODEFAT sugestões de minutas de convênio. O 

representante da CUT sugeriu contato com a ANFAVEA para solicitar informações das 

especificidades de toneladas, se pode ser financiado por pessoa física ou pessoa jurídica. O Banco 

do Brasil trará para a reunião do dia 23 do corrente mês, informações sobre as condições gerais de 

uma linha de crédito para financiar caminhões à pessoa física com recursos oriundos do FAT. O 

representante da CEF, Joaquim Lima, informou do financiamento de táxi à pessoas físicas e via 

Cooperativa, ficando de trazer para a próxima reunião do GAP maior detalhamento. O Secretário-

Executivo do CODEFAT, demonstrou preocupação com outras demandas além de veículos, bem 

como solicitou ao BNDES e Banco do Brasil que informem ao Conselho sobre recursos do FAT 

utilizados para financiamento. Item 7 – O BNDES fará um levantamento estimativo da demanda no 

setor, para expor na próxima reunião do GAP dia 23.06, e disponibilidade de recursos para financiar 

tratores, equipamento e demais máquinas do Setor Agrícola. Como extra pauta, foi discutida a 

Reunião do GAP no BNDESRJ no dia 18.06, a qual dependeria de assuntos previamente resolvidos 

na Câmara Setorial, ficando assim adiada para o dia 23.06, em Brasília, que além de Construção 

Naval terá outros informes. O representante da CUT, Ivan Guimarães, informou que vários 

segmentos têm lhe procurado para apresentar seu pleito ao Conselho. Assim sendo, devem ser 

estabelecidas normas para atendimento ou não, de maneira que nenhuma apresentação seja feita ao 

CODEFAT, sem passar pelo GAP, que determinará o tempo de duração para cada segmento e os 

documentos do pleito devem ser apresentados com antecedência. Este atendimento pelo GAP foi 

motivo de preocupação pelo representante do BNDES. Dr. Alexandre apresentou a Planilha de 

quantitativos e custos para publicação doa anuário da RAIS, o que foi aprovado. Nada mais 

havendo foi encerrada a reunião e, para constar eu, Alexandre Jorge Loloian, coordenador, 

determinei que se lavrasse a presente ata que será assinada por mim e pelos membros presentes.  
 

ALEXANDRE JORGE LOLOIAN                                       ___________________________ 
Secretário-Executivo 
 

WILLY FISCHER/FORÇA SINDICAL                                    ___________________________ 

 

RUI LYRIO MODENESI/BNDES              ___________________________ 

 

ADEMAR SHIRAISHI/CGT                  ___________________________ 
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RODOLFO PERES TORELLY/MTb            ___________________________ 

 

IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES/CUT              ___________________________ 

 

CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA/CNI                       ___________________________ 

 

MAURÍLIO ALVES BARCELOS/BB                                      ___________________________ 

 

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA/CEF                                    ___________________________ 
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