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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
- CODEFAT - 

 
 
 

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO AO CODEFAT 
 
 

Brasília, 21 de julho de 1993 
 
 
 
 
 

Aos 21 dias do mês de julho de 1993, às 15h, no 6º andar do Bloco F da Esplanada dos 

Ministérios, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio ao CODEFAT, sob a coordenação 

do Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Roberto de Araújo Lima. Estiveram presentes os representantes, 

do BNDES, Mário Esteves; da CNF, Jorge Higashino; da CGT, Ademar Shiraishi; do MTb, Rodolfo 

Peres Torelly; da CUT, Ivan Guimarães; do MPS, Paulo Machado; da CNI, Carlos Manuel da Silva; da 

CNC, Luiz Carlos de Vasconcelos; da CEF, Joaquim Lima de Oliveira; do Banco do Brasil, Marco 

Antônio Pinto Pereira e, como convidados, o Sr. Edmundo Pinheiro da DATAMEC e o Sr. Isac Roffé 

Zagury do BNDES. Após aberta a reunião o coordenador deu início ao exame dos assuntos constantes 

da pauta. Item 1 – Ata. Aprovada a ata da 12ª Reunião do GAP. Item 2 – Seminário de Políticas de 

Emprego e Renda. Dr. Ricardo apresentou uma versão inicial pedindo aos membros do GAP, 

sugestões. Pelo Dr. Isac Zagury, do BNDES foi sugerida a participação, como expositores, de 

Sindicalistas e Parlamentares, bem como o envio aos participantes dos “paper” relativos ao Seminário, 

para a obtenção de melhores resultados do evento. A respeito das novas datas dos Seminários o Dr. 

Ricardo informou: Políticas de Emprego e Renda dias 19 e 20/08/93, e, Revisão Constitucional, dia 

14/09/93. Pela coordenação foi salientada a necessidade de se restringir o número de pessoas, ao que o 

Dr. Isac Zagury, do BNDES, recomendou que se limitasse o número de participantes de fora de 

Brasília. Ainda sobre o assunto o representante da CUT, Ivan Guimarães, falou da possibilidade de 

pessoas que participaram do primeiro encontro virem a participar do segundo. Quanto aos que 

participaram como expositores e debatedores foram dadas sugestões de alguns nomes e inclusão de 

representantes da CEF e SENAC. Item 3 – Análise da Prestação de Contas da DATAMEC – 

Exercício/92. Transferida para a próxima reunião, após exposição a ser feita pela DATAMEC, 

relativamente aos dados contidos na Prestação de Contas em questão, assim como referentemente aos 

serviços prestados pela Empresa ao MTb. Item 4 – Análise do Relatório Gerencial do Abono Salarial. 

Foi entregue aos membros do GAP o Relatório pertinente à CEF que foi aprovado, devendo o do 
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Banco do Brasil ser encaminhado para apreciação e aprovação na próxima reunião. Item 5 – Análise do 

Relatório Gerencial do Seguro-Desemprego referente ao período de janeiro a abril/93. aprovado. Item 6 

– Análise do Termo Aditivo a ser celebrado com o BNDES para alocação de recursos ao setor agrícola. 

Aprovada a alocação, nos termos de minuta de convênio. Concomitante com este item foi aprovada 

também a alocação de recursos ao Setor Naval, conforme minuta de convênio apresentada. Item 7 – 

Proposta-Convênio do Banco do Brasil para financiamento de caminhões a pessoas físicas. Para 

posterior análise. Item 8 – Modelo para apreciação de Prestação de Contas, adotando como indexador o 

dólar. Após analisado foi aprovado. Outros Assuntos – Análise do Plano de Trabalho do SINE/DF. 

Pela Coordenação do SINE no âmbito do MTb foi informado que só foram enviados a este órgão os 

Planos de Trabalho objetivando a celebração de convênios com os seguintes Estados: DF/CE/PB/RJ. 

Os referidos panos foram devolvidos para adequações aos critérios aprovados pelo CODEFAT, tendo 

ficado deliberado que deverá ser enviado ofício circular aos SINE manifestando a preocupação do 

CODEFAT quanto aos prazos e a observância dos critérios, para a viabilização dos convênios. Foi 

submetida ao grupo a adoção de providências com vistas á escolha da empresa que processará os dados 

do Seguro-Desemprego no exercício de 1994. Pelo Dr. Ricardo foi explicado que, face ao término do 

prazo do contrato de serviço prestado pela DATAMEC, as providências deverão ser tomadas com 

urgência para que não haja solução de continuidade. Plano Operacional das DRT. Pelo Coordenador 

foram expostos os custos para aquisição de equipamentos para as DRT, com o fim de proporcionar 

melhoria à prestação de serviços ao trabalhador requerente do Seguro-Desemprego. Foi solicitado o 

custeio pelo FAT de 7,5% das despesas o que corresponderá a Cr$ 42.822 milhões, de um montante de 

Cr$ 571.166 milhões a ser custeado pelo Ministério. O que foi aprovado pelos membros “ad 

referendum” do CODEFAT. O representante da CUT, Ivan Guimarães, solicitou que, para efeitos 

contábeis, seja este recurso, abatido da contribuição sindical, tendo ficado a bancada dos trabalhadores 

encarregada de enviar proposta formal para o repasse dos recursos nas condições sugeridas. Quanto a 

estrutura da SE/CODEFAT o representante da CUT, mais uma vez manifestou sua preocupação sobre o 

problema do pessoal necessário à operacionalização do Seguro-Desemprego, pois não houve 

cumprimento do compromisso assumido pela SAG/MTb de informar o detalhamento dos servidores 

vindos do INAMPS. Reiterou o representante da CUT o reencaminhamento das Resoluções aprovadas 

no Conselho sugerindo, ainda, que Entidades empresariais, como a FEBRABAN venham a custear a 

Consultoria na área de recursos humanos. Paralelamente ao levantamento da SAG deverá ser feito um 

levantamento junto a empresa de Consultoria de Recursos Humanos, tendo sido instituída Comissão 

composta pelo representante da CUT, Ivan Guimarães, da FEBRABAN, Jorge Higashino e o do MTb, 

Rodolfo Torelly para esta finalidade. Foi Sugerido pelo Dr. Ricardo um levantamento contendo uma 
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estrutura mínima de pessoal para a SE/CODEFAT, com vistas a apresentação ao GAP, na próxima 

reunião, bem como, em nome da Bancada dos Trabalhadores ver a possibilidade da consultoria vir a ser 

financiada pela Bancada dos Empresários. Nada mais havendo foi encerrada a Reunião e, para constar, 

eu, Ricardo Roberto de Araújo Lima, Coordenador, determinei que se lavrasse a presente ata que será 

assinada por mim e pelos  membros aqui presentes.  
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