
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  

- CODEFAT -  
 

13ª Reunião Extraordinária do CODEFAT

DATA: 22 de fevereiro de 1994  

LOCAL: 6º andar, Bloco “F” da Esplanada dos Ministérios MTE. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 1994, às 14h, no 6º andar, Bloco "F" da 

Esplanada dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a décima terceira (13ª) Reunião Extraordinária 

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

Conselheiro Alexandre Jorge Loloian, titular/MTb. Presentes os Conselheiros, Santiago Ballesteros 

Filho, titular/CNI, Eduardo Tavares de Almeida, titular/MPS, Fernando José Fróes de Carvalho, 

suplente/BNDES, Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães, suplente/CUT, Dagmar Mª de Santana 

Martins, suplente/CNC, Marilena Moraes Barbosa Funari, suplente/CNF e o Secretário-Executivo 

do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo Lima. Compareceram também à reunião os Srs. Manoel 

Pereira de Araújo, Hércules Correa dos Santos e José Reinaldo da Silva, representantes da 

DATAMEC. Dando início aos trabalhos o Presidente parabenizou os Conselheiros Isac Zagury, 

Willy Fischer e Alencar Rossi, pela recondução do mandato no Conselho, conforme portaria 

publicada no dia 22.02.94. Item 1 - Dr. Alexandre, informou que a Ata da 12ª Reunião 

Extraordinária do CODEFAT relativa à Revisão Constitucional encontra-se em revisão na 

Secretaria-Executiva. Item 2 - Contrato DATAMEC. O contrato DATAMEC não foi discutido na 

reunião por já ter sido aprovado com alterações na reunião do dia 08.02. Foi entregue a versão 

sete o qual fará parte do processo de renovação do contrato. Outrossim, o Plano de Trabalho da 

DATAMEC foi aprovado. O Presidente do CODEFAT, Dr. Alexandre Loloian, parabenizou os 

técnicos do MTb e Bancadas pelo empenho na consecução do bom uso dos recursos do FAT, e a 

DATAMEC, pela disposição de negociar o contrato. Outros Assuntos: - SINE MUNICIPAL, com 

vistas a eventuais convênios em 1994. O Presidente do CODEFAT, Dr. Alexandre Loloian, 

justificou a discussão do assunto pelo GAP, para aprofundar aspectos operacionais e 

posteriormente voltar ao CODEFAT. Pelo Conselheiro Ivan Guimarães, da CUT, foi solicitado 

emergência da discussão do assunto, para melhor atendimento do Programa do Seguro-

Desemprego, e que por já ter havido conclusão do estudo dos aspectos técnicos pelo GAP, 

deveria ser encaminhado diretamente ao CODEFAT. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. 

Ricardo Lima, sugeriu que fosse feito estudo para fazer algumas ressalvas por parte do MTb e 

estabelecimento de critérios e cronograma de atendimento. Após discussão sobre o assunto ficou 

decidido que será pautado na reunião do GAP do dia 16.03 e que havendo fechamento do 



assunto, dever  ser realizado uma reunião extraordinária do CODEFAT antes do dia 12.04, para 

deliberação. - SEMINÁRIO sobre Reciclagem Profissional. O Presidente do CODEFAT, Dr. 

Alexandre Jorge Loloian, informou da realização no dia 01.03 com a participação de especialistas 

na área dos titulares e suplentes do GAP e CODEFAT e coordenações dos SINE que tenham 

experiências sobre o assunto. - REUNIÃO do CODEFAT no dia 08.03. Pelo Presidente do 

CODEFAT foi dito que a mesma será em forma de workshop para tratar de Políticas de Geração 

de Emprego e Renda. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Ricardo Lima informou que a 

Proposta do MTb está sendo revisada, devendo ser encaminhada no dia 01.03. Disse ainda que os 

participantes serão os titulares e suplentes do GAP e CODEFAT, um convidado por Bancada e o 

Secretário-Executivo do MTb pela experiência realizada pelo Ministério e FAO. - REGIMENTO 

INTERNO. O Conselheiro Santiago Ballesteros solicitou à Secretaria-Executiva do CODEFAT 

estudar o art. nº 14 do Regimento Interno do CODEFAT, para que o representante da Bancada dos 

Empregadores possa receber passagens com recursos do FAT para participar de reuniões no 

GAP. - TERMO DE REFERÊNCIA que trata de Licitação de Consultoria referente a Resolução nº 

54. O Secretário-Executivo do CODEFAT informou que o trabalho foi discutido no GAP e proposto 

alterações o qual deverá ser levado para deliberação na reunião do CODEFAT no dia 08.03, com 

encaminhamento aos representantes no GAP e CODEFAT até‚ dia 01.03. Reunião PED. Foi 

avisado pelo Sr. Presidente do CODEFAT, Dr. Alexandre Loloian, que haverá reunião da PED, no 

dia 24.02.94 na sala de reuniões do Bloco F com participação dos técnicos da Fundação 

SEADE/DIEESE, Coordenação dos SINE e técnicos dos Estados que viabilizarão a Pesquisa. 

Nada mais havendo foi 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, 

demais membros do colegiado e por mim. 
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