
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  

- CODEFAT -  
 

16ª Reunião Extraordinária do CODEFAT

DATA: 19 de abril de 1994  

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

Aos dezenove (19) dias do mês de abril de 1994, às 9h 30m, no 6º andar, Bloco "F" da Esplanada 

dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a d‚cima sexta (16¦) 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, Isac Roffé Zagury, titular/BNDES, 

Willy Fischer, titular/Força Sindical, Dagmar Mª de Santana Martins/CNC. Compareceu, também à 

reunião, o Sr. Adib Miguel Eid, como representante da CNF, nesta reunião. Dando início aos 

trabalhos o Presidente Dr. Alexandre Jorge Loloian saudou a todos os presentes, e, em seguida, 

explicou que a reunião tinha como pauta a discussão do documento intitulado "A Questão do 

Trabalho e a Constituição Federal", que deverá ser entregue ao Senador Almir Gabriel, em 

audiência marcada para às 11 horas daquele dia, com a presença dos Conselheiros e do 

Secretário-Executivo. Continuando os esclarecimentos o Dr. Alexandre Loloian asseverou tratar-se 

de uma proposta já aprovada pelo CODEFAT, quanto ao tratamento a ser dado ao tema Trabalho 

no âmbito da Revisão Constitucional. O documento contempla ainda a concepção do Sistema 

Público de Emprego nas suas duas vertentes: a primeira, representada pelo atendimento ao 

trabalhador em situação de desemprego involuntário, compreendendo ações de pagamento do 

seguro-desemprego, recolocação no mercado de trabalho e a sua requalificação profissional; a 

segunda, representada pelos programas de geração de emprego e renda. O Conselheiro Willy 

Fischer, da Força Sindical, propôs que o documento fosse enviado aos demais Conselheiros 

Titulares e Suplentes do CODEFAT, aos integrantes do GAP, às lideranças dos partidos políticos 

no Congresso Nacional, aos Deputados e Senadores Federais e a todos os Secretários do 

Trabalho dos Estados, ficando a Secretaria-Executiva encarregada da remessa. Outros assuntos: 

O Sr. Presidente do CODEFAT, comprometeu-se a enviar para conhecimento dos Conselheiros e 

dos integrantes do GAP, através de fax, sumário dos pareceres elaborados pela Coordenação do 

SINE sobre os Planos de Trabalhos dos Estados, acompanhado de quadro demonstrativo dos 

recursos a serem repassados aos SINE Estaduais. O Conselheiro Willy Fischer, solicitou à 

Secretaria-Executiva a inclusão na pauta do GAP, da proposta sobre a estruturação dos Conselhos 

nos Estados. Nada mais havendo foi encerrada a reunião, tendo os membros acompanhados do 

Presidente e do Secretário-Executivo, se dirigido ao Congresso Nacional para audiência com o 



Senador Almir Gabriel. E para constar, eu, Alexandre Jorge Loloian, Presidente deste Conselho, 

lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos demais membros presentes do 

Colegiado. 
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