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   Aos onze(11) dias do mês de agosto de 1993, às 14h30m, no 8º andar do 

Bloco C - Gabinete do Ministro - Esplanada dos Ministérios, sob a presidência do Dr. Alexandre 

Jorge Loloian, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - CODEFAT. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Celecino de Carvalho 

Filho, do MPS; Isac Roffé Zagury, do BNDES; Rui César de Vasconcelos Leitão, da CGT; Ivan 

Gonçalves Guimarães, da CUT; Santiago Ballesteros Filho, da CNI; Dagmar Maria de Sant'Anna 

Martins, da CNC; Marilena Morais Barbosa Funari, da CNF e o Secretário-Executivo do 

CODEFAT, Ricardo Roberto de A. Lima. Pelo representante do MTb, Dr. Alexandre, que naquela 

data assumia a Presidência do CODEFAT foi dito que esperava poder exercê-la condignamente, 

mantendo os princípios assumidos de transparência, de participação e de divulgação dos trabalhos 

daquele Conselho que considerava uma experiência inédita e bem sucedida de como é possível o 

Poder Publico gerenciar com eficiência os Fundos Públicos. Referindo-se a gestão do Dr. Santiago 

Ballesteros, o Dr. Alexandre elogiou e agradeceu toda a colaboração dispensada ao Conselho, 

dizendo esperar poder continuar contando com a colaboração do mesmo durante sua gestão. Em 

seqüência, o Dr. Alexandre passou a palavra ao Sr. Ministro Walter Barelli que se fazia presente à 

reunião, tendo o mesmo saudado o novo Presidente do Conselho, lembrando-lhe da responsabilidade 

de seguir o exemplo do seu antecessor para que o CODEFAT continue sendo, dos Conselhos, o mais 

ágil, o mais produtivo, o mais criativo. Pediu o senhor Ministro para que as reuniões ordinárias do 

Colegiado fossem numa terça-feira , em vez de quarta-feira, para que pudesse estar presente. Assim 

sendo, FICOU DECIDIDO que as reuniões ordinárias do Conselho serão nas segundas terças-feiras 

de cada mês. Fazendo uso da palavra o Dr. Santiago Ballesteros agradeceu o apoio recebido durante 

sua gestão e disse da necessidade de divulgar o FAT, e que para essa finalidade, no dia 25 de agosto 

participaria de uma reunião na Confederação Nacional da Industria - CNI, a convite do Senador 

Albano Franco. Disse ainda Dr. Santiago, que fará um apelo na citada reunião para que as empresas 

desistam de questionamentos judiciais relativamente às contribuições sociais, transformando-os em 



recolhimentos. Dr. Alexandre deu continuidade aos seguintes informes: liberação de três 

aditamentos dos convênios com o BNDES para financiamento de caminhões e ônibus a pessoa 

jurídica, para tratores e máquinas agrícolas e do setor da Construção Naval, aprovação dos Planos de 

Trabalho do SINE, do Distrito Federal, Ceará e da Paraíba, tendo consultado os Conselheiros quanto 

ao interesse de estarem presentes nas assinaturas desses convênios. Disse ainda do interesse do Sr. 

Ministro em participar também da assinatura nos Estados, com o objetivo de demonstrar maior 

transparência e fortalecer a idéia do novo SINE e das Comissões Tripartites nos Estados. Após os 

informes, o Dr. Alexandre passou para os itens da pauta. Item 1 - Apreciação e votação das atas da 

11ª Reunião Extraordinária e 16ª Reunião Ordinária, realizadas nos dias 28 de junho e 14 de julho, 

respectivamente, perguntando se havia alguma sugestão de alteração das atas dizendo que na Ata da 

11ª Reunião Extraordinária do CODEFAT, página 2 onde se lê noventa leia-se novecentos. Como 

sugestão às atas apresentadas, Dr. Ricardo Lima pediu para serem reapresentadas para que sejam 

destacadas as deliberações. Assim sendo ficou decidido que as duas atas retornassem à 

SE/CODEFAT para que sejam incluídos de forma explícita os temas que foram objeto de 

deliberação, para retorno na próxima reunião do CODEFAT. O conselheiro Ivan pediu que fosse 

feita a revisão da pág. 4 da 16ª Reunião Ordinária do CODEFAT, onde se lê duzentos e quarenta 

milhões de dólares, leia-se, duzentos e trinta e dois milhões de dólares. Item 2 - Ratificação da 

aprovação pelo GAP do repasse de recurso no valor de quarenta e dois milhões de cruzeiros reais 

para o Programa Seguro-Desemprego nas DRT, o que FOI APROVADO. Item 3 - Mudança no 

calendário das reuniões do CODEFAT para as segundas terças-feiras de cada mês objetivando a 

participação do Ministro. APROVADO. Item 4 - Ratificação da aprovação do GAP de autorização à 

SPES para solicitar equipamentos de informática, assim como manutenção dos mesmos, no âmbito 

de contrato da DATAMEC, para utilização pela SE/CODEFAT. APROVADO. Item 5 - 

Apresentação da Proposta Orçamentária do FAT - 1994. APROVADO. Item 6 - Pagamento do 

Abono Salarial para os trabalhadores habilitados no período de out/92 a abril/93 - Pelo Dr. 

Alexandre foi manifestada a preocupação do Sr. Ministro, Walter Barelli, quanto ao alto número de 

abstenção de trabalhadores que tinham direito ao abono, razão pela qual a Secretaria-Executiva e 

representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil se reuniram para estudar o assunto 

tendo concluído que a falta de informação aos trabalhadores era um ponto básico para a solução do 

problema. Discutido o assunto foi elaborada uma Resolução que FOI APROVADA. O Coordenador 

do Seguro-Desemprego informou que foram localizados 95% dos trabalhadores que se encontram na 

situação discutida. Diante das dificuldades de se fazer chegar este abono às mãos desta significativa 

parcela de trabalhadores o Dr. Alexandre pediu ao Dr. Ricardo para explicar o andamento deste 



estudo. O Dr. Ricardo explicou as alternativas existentes, tendo os Conselheiros debatido 

amplamente o assunto e chegado a um entendimento de que o direito do trabalhador deveria ser 

preservado, propondo a elaboração de uma Resolução do CODEFAT para que, observados os 

aspectos legais, seja realizado o pagamento ao trabalhador. APROVADA. INFORMES. Item 7 - Dar 

conhecimento aos Conselheiros da Portaria Interministerial MF/MTb a respeito dos recursos do 

FAT não transferidos pelo Tesouro Nacional - 1988 a 1993. Foi distribuída a Portaria nº 401 de 22 

de julho de 1993, que instituiu uma Comissão com o objetivo de levantar, analisar e propor soluções 

para o encontro de contas entre o Tesouro Nacional e o FAT. Outro informe dado pelo Dr. 

Alexandre Loloian é o de que solicitou ao Senhor Ministro e ao Secretário-Executivo do MTb, que o 

ajudassem na incumbência assumida por ele junto aos Conselheiros, de que o Ministério da Saúde 

viabilize a criação de Comissão para encontrar soluções estruturais para a operacionalização do 

Sistema Único de Saúde - SUS. Item 8. Síntese do Seguro-Desemprego - maio/93. Foi distribuída 

para conhecimento dos Srs. Conselheiros. Pelo Dr. Alexandre Loloian foi solicitada a distribuição 

do Clipping que o MTb produz referente ao FAT, dos meses junho, julho e agosto, e Convite do 

Estaleiro EMAQ para o lançamento de um navio no Rio de Janeiro, tendo sido o Conselheiro Ivan 

Guimarães portador dos mesmos por solicitação em Reunião da Câmara Setorial. Também foram 

distribuídos os convites para o II Encontro do CODEFAT, a ser realizado nos dias 19 e 20 de 

agosto. O Dr. Ricardo fez uso da palavra para acertar a data da reunião ordinária do CODEFAT para 

o mês de outubro. FICOU DECIDIDO que ser  no dia 19 de outubro, terça-feira, as demais reuniões 

ordinárias ficaram assim aprovadas: 14 de setembro, 9 de novembro e 14 de dezembro. Voltou a 

falar o Dr. Ricardo para enfatizar a necessidade do Conselho deliberar sobre o desejo do Ministro de 

que os Convênios do SINE sejam assinados nos Estados, para maior divulgação do FAT, do 

CODEFAT e do próprio SINE. FICOU DELIBERADO que o Presidente, Dr. Alexandre, represente 

o Conselho, sem prejuízo de que outros membros compareçam. O Dr. Santiago, fazendo uso da 

palavra, solicitou que todos os conselheiros, na medida do possível, comparecessem ao II Encontro. 

O Conselheiro Celecino comunicou que recebeu do Dr. Ricardo, uma correspondência comunicando 

sua substituição no Conselho e agradeceu a oportunidade de ter participado de um grupo, com 

enorme convivência democrática. Dr. Santiago agradeceu em nome dos Conselheiros a brilhante 

participação do Conselheiro Celecino, no que foi seguido pelo Presidente do CODEFAT e pelo 

Secretário-Executivo do CODEFAT. Disse o Presidente do CODEFAT que o Conselho estará 

sempre aberto à sua participação, informal, esperando contar com sua colaboração especialmente 

quando da Revisão Constitucional. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião e, para constar, eu, 



Ricardo Roberto de Araújo Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente ata que será 

assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. 
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