CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
- CODEFAT -

38 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT
DATA: 07 de fevereiro de 1996
LOCAL: Ministério do Trabalho - Bloco F - 2º andar - Sala de Reuniões
PARTICIPANTES: Alencar Naul Rossi, Titular da CNF, como Presidente - Daniel Andrade Ribeiro
de Oliveira, Titular do MTb, como Secretário-Executivo - Isac Roffé Zagury, Titular do BNDES Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Titular da CGT - Lúcio Antonio Bellentani, Titular da
Força Sindical - Delúbio Soares de Castro, Titular da CUT - Santiago Ballesteros Filho, Titular da
CNI - Ubiracy Torres Cuóco, Titular da CNC.

I - ABERTURA- O Presidente abriu a reunião parabenizando o Dr. Daniel pela sua nomeação para
o Conselho Administrativo do BNDES, cumprimentando também a Dra. Elizabeth, que será
Conselheira Fiscal dessa instituição. Prosseguindo, o Presidente deu início aos trabalhos
constantes da pauta. II - ASSUNTOS SUJEITOS A DELIBERAÇÃO - ITEM 1 - Ata da 37ª Reunião
Ordinária - Aprovada, com alteração no item 7, por sugestão do BNDES. Para um melhor
aproveitamento da Reunião, o Secretário-Executivo propôs uma inversão de Pauta, que foi
acatada por todos. ITEM 3 - Pleito do CETE/SP, relativo à alteração do Regimento Interno das
Comissões Estaduais de Emprego no que diz respeito à eleição do Secretário-Executivo das
mesmas - O Presidente citou também o caso do Rio Grande do Sul, onde, segundo expedientes
chegados a esta Secretaria, estariam tendo problemas com a composição do Conselho. O
Conselheiro da CNC manifestou-se contra o pleito do CETE/SP, alegando que o CODEFAT não
deve abrir mão de suas prerrogativas para interferir em problemas políticos dos Estados. O
Conselheiro Delúbio sugeriu que se formasse uma delegação do CODEFAT para entrar em contato
com o Governador do Rio Grande do Sul, por considerar a situação muito delicada. Quanto ao
pleito do CETE/SP, decidiu-se por mandar, pela Secretaria Executiva, expediente a esse Estado,
explicando que o que está em vigência é a Resolução nº 80 e seu respectivo artigo 6º, e
reafirmando a necessidade das Comissões Estaduais serem constituídas e dirigidas conforme
essas determinações. A respeito do Rio Grande do Sul, o CODEFAT reconhece a Comissão
formada anteriormente, até que a Assessoria Jurídica analise o caso. Fazendo uso da palavra, o
Conselheiro Daniel, do MTb, agradeceu ao Sr. Osório, ex-técnico da SPES, pelos serviços

prestados a esta Secretaria. ITEM 11 - Expediente do Conselho Estadual do Trabalho do Estado
de Alagoas - Será enviado pela Secretaria Executiva do CODEFAT expediente a este Conselho
Estadual informando-o que o assunto foi submetido ao Conselho, que solicitou fosse ouvida a
Secretaria do Trabalho deste Estado sobre os fatos mencionados no referido expediente. ITEM 13
- Referendar aprovação do pleito do GDF - 300.000,00, com vistas à aquisição de equipamentos
de informática - Foi referendado. Foi entregue aos Conselheiros o Termo Aditivo nº 001/95 Convênio MTb/SPES/CODEFAT nº 005/95 - SINE/DF. ITEM 10 - Pleito do Sindicato dos Bancários
acerca da prorrogação da concessão do Seguro- Desemprego (Of. Geral nº 003/96) - A pedido do
Conselheiro Delúbio, da CUT, esse item foi retirado da pauta, com a concordância de todos. ITEM
8 - Planilha demonstrativa das propostas para concessão de financiamento de beneficiários do
"OUTLET CENTER" no Estado do Rio Grande do Norte (Of. 101/95-SINE/RN) - A pedido do
Secretário-Executivo, a Coordenadora do PROGER explicou que, em virtude do rateio realizado
em dezembro, foi possível atender a uma boa parte da lista de solicitantes, e que outros haviam
desistido do financiamento; com isso, o Conselheiro do MTb pediu para que o Banco do Brasil e a
Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Norte enviassem novo relatório sobre a situação atual
para que o Conselho pudesse tomar conhecimento e, por conseguinte, tomar alguma decisão.
ITEM 6 - Resolução que estabelece prazo de permanência do documento de Seguro-Desemprego
- DSD, na Caixa Econômica Federal - A pedido do Presidente, o Sr. Rodolfo Torelly, do MTb,
explicou aos presentes que esse prazo já está sendo utilizado pela CEF, por orientação da CISET,
mas não constava de nenhuma resolução. Aprovada por unanimidade. O Conselheiro Delúbio
questionou sobre a disponibilidade de recursos para o pagamento do Seguro-Desemprego. O
Conselheiro do MTb informou que até o momento não havia faltado recursos e nem recebido
reclamações a respeito e que, caso isso ocorra, solicitava pronta comunicação para que possa
tomar as providências devidas. ITEM 7 - Reconhecimento definitivo das Comissões Estaduais de
Emprego dos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo e Roraima (Notas
Técnicas nºs 001-002-005-007/96-CNSINE/SPES/MTb) - O Conselheiro da CGT quis saber a
respeito da composição dessas Comissões, pois, segundo ele, está havendo muitos problemas na
sua criação, como no caso do Rio Grande do Sul, e pediu que fosse informado assim que
houvesse um posicionamento a respeito. O Conselheiro da CNI sugeriu que, na documentação
para reconhecimento, constasse também a composição das Comissões. Foram reconhecidas as
Comissões dos Estados acima citados. Fazendo uso da palavra, o Conselheiro da CUT expôs aos
demais uma solicitação do Rio Grande do Sul no sentido de flexibilizar a taxa de juros. O
Conselheiro do MTb aproveitou a oportunidade para explicar que o Governador do Rio Grande do
Sul procurou o MTb solicitando que os recursos fossem passados para o Banco do Estado. Foi-lhe
explicado que legalmente isso não seria possível, por não ser da competência do CODEFAT,
assim como alteração de prazo, que dependeria de medida legal. O Conselheiro da CNI quis saber
como funciona hoje tal processo no BNDES. O Conselheiro Isac Roffé Zagury fez uma explanação
rápida sobre o assunto. ITEM 5 - Discussão sobre a agenda de cooperação proposta pelo IPEA -

Foi entregue, aos Conselheiros, Proposta de Trabalho da DPS/IPEA junto ao CODEFAT. A Dra.
Beatriz Azeredo explicou aos presentes a referida proposta, salientando que esse documento é
preliminar, portanto, aberto a sugestões de todos os Conselheiros, tendo como principais temas:
avaliação do FGTS e do direito ao Seguro-Desemprego sobre os níveis de rotatividade,
desemprego, informalização, etc. e uma investigação nesse sentido; o segundo tema proposto diz
respeito à continuidade do acompanhamento do PROGER; o terceiro relaciona-se com a
discussão sobre sistema público de emprego, políticas públicas de emprego e avaliação de SINE
locais; o último tema refere-se a mercado de trabalho e acompanhamento conjuntural do mesmo.
O Conselheiro do MTb disse que já existe um convênio assinado pelo MTb e o IPEA/Rio com
recursos do Tesouro sem a participação do FAT. Pediu ao IPEA que entrasse em entendimentos
com Professor Jatobá, do MTb, para evitar repetição de convênios, gastos, e até mesmo temas. O
Presidente considerou-a oportuna, devido aos temas propostos, explicando que o segundo passo
seria uma definição mais detalhada da proposta. Disse ainda estar de acordo com a agenda e os
temas propostos. O Conselheiro Delúbio disse estar de pleno acordo com o Conselheiro Daniel, do
MTb, no sentido da compatibilização dos recursos. O Conselheiro Ubiracy, da CNC, disse não
estar habilitado a votar, por falta de maiores esclarecimentos, pedindo melhores informações à
Secretaria Executiva. Foi aprovada em termos de agenda e de qualificação da proposta. ITEM 4 Programa de financiamento a Sistemas Urbanos de Transporte Coletivo - BNDES - Foi
apresentada pela Secretaria Executiva do CODEFAT, uma Minuta de Resolução que autoriza a
alocação de recursos do FAT, nessa instituição, para o Programa de Expansão do Emprego e
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador - PROEMPREGO. Foi amplamente debatida pelo
Conselho, e ficou deliberado que as Centrais Sindicais se reuniriam para discutir o assunto. O
Conselheiro do BNDES disse que a equipe técnica do Banco está à disposição para qualquer
esclarecimento. Foi marcada uma Reunião Extraordinária, às 10 horas do dia 04 de março, no Rio
de Janeiro. Por sugestão do Conselheiro do BNDES, essa reunião teria duas etapas: a primeira
seria uma apresentação de uma nova área do Banco, que é a Área de Desenvolvimento Regional
e Social, e a segunda etapa, seria para tratar do assunto referente à Minuta de Resolução
apresentada neste item. Não foi aprovada a Minuta de Resolução. ITEM 9 - Proposta de calendário
para as reuniões do Conselho e do Grupo de Apoio para o ano de 1996 - O Presidente disse que
este item seria discutido na próxima reunião ordinária do CODEFAT. ITEM 23 - EXTRA PAUTA Resolução que altera o § 3º do art. 1º do Regimento Interno do CODEFAT - Aprovada, com
alteração de redação. ITEM 2 - Avaliação do PROGER pelo BNB e proposta de alocação de novos
recursos (DIRUR.96/001 e GAPRE.95/2362-BNB) - Juntamente com este item foi apresentado
como EXTRA PAUTA, o ITEM 25 - Resolução que dispõe sobre alocação de recursos do FAT,
excedentes da reserva mínima de liquidez em depósitos especiais - BNB. O Conselheiro Santiago
Ballesteros, da CNI, comunicou que precisava se ausentar e falou da satisfação de estar
retornando ao Conselho depois de duas ou três ausências. O Conselheiro do MTb explicou que
cento e cinqüenta milhões já estavam previstos em outra resolução do PROGER Rural, e que os

cento e trinta milhões iriam sair do Banco do Brasil. Prosseguindo, elogiou o BNB pela dedicação e
competência com que tem executado o PROGER. Foi aprovada a resolução e a alocação de R$
280.000.000,00(duzentos e oitenta milhões de reais). Foi entregue aos Conselheiros, pela
Coordenadora do PROGER, a Análise de Desempenho - Demonstrativos do PROGER, período de
Jan./Dez. de 1995. Os técnicos do BNB fizeram uma apresentação ao CODEFAT dos resultados
do convênio BNB/MTb/CODEFAT, através de planilhas e de um vídeo, que foi entregue aos
Conselheiros durante a reunião. O Presidente convidou o BNB para demonstrar suas experiências
e conquistas durante o Encontro Nacional das Comissões Estaduais/Municipais de Emprego a ser
realizado no mês de abril, em São Paulo, convidando também o BNDES para uma reunião
preparatória desse Encontro, no dia 14 do corrente, aqui em Brasília. ITEM 21 - EXTRA PAUTA Proposta de ratificação do Projeto de Coordenação do Programa Seguro-Desemprego e
Estruturação dos Serviços Públicos de Emprego nas DRTs dos Estados da BA, MG, RJ, RS e SP A pedido do Secretário-Executivo, o Sr. Eugênio, do MTb, explanou sobre o assunto, que foi
aprovado por unanimidade. ITEM 24 - EXTRA PAUTA - Aquisição de equipamentos de informática
(Memo/MTb/SAAd/CGMI/nº 03) - O Conselheiro do MTb explicou que poucas empresas
apareceram em condições de participar da licitação e o Sr. Marcelo Coelho, do MTb, disse que o
objetivo principal era atender ao Seguro-Desemprego e que essa solicitação era no sentido da
instalação dos equipamentos nas DRTs. O Conselho aprovou por unanimidade. ITEM 22 - Decisão
do TCU nº 008/96, relativa à DATAMEC (Ofício nº 017-SCS-TCU) - O Conselheiro do MTb
informou da Decisão do TCU que aprovou a prorrogação do contrato com a DATAMEC por mais
24(vinte e quatro) meses. III - INFORMES - ITEM 14 - Foram entregues: Relatórios de
acompanhamento das aplicações de recursos do FAT, realizados pelo Banco do Brasil e BNB
relativo ao PROGER, (novembro e dezembro de 1995). ITEM 15 - Destinação de recursos da
SEFOR em 1996 com vistas ao financiamento de projetos de qualificação para bancários, bem
como para todos os grupos vulneráveis ao desemprego e projetos de requalificação para
funcionários públicos - Foram entregues pela SEFOR dois trabalhos. Segundo o Sr. Nassim
Mehedf, do MTb, em fase de elaboração em todos os Estados os documentos necessários ao
planejamento do Plano de Trabalho para 1996. ITEM 16 - Foi entregue: Avaliação do Programa de
Geração de Emprego e Renda/FAT, pelas Unidades da Federação, entregue no FONSET, em
Manaus, dez/95. ITEM 17 - Foi entregue: Relatório de Acompanhamento Financeiro do FAT IPEA. ITEM 18 - Foram entregues: Relatórios da FINEP: mensal (novembro e dezembro/95),
bimestral e trimestral. ITEM 19 - Foi entregue: Relatório da Auditoria Operacional realizada pela
CISET em relação aos recursos do FAT. IV - OUTROS ASSUNTOS - ITEM 20 - Entrega das
seguintes publicações: Plano de Ação do MTb - "Um Compromisso com a Mudança, 1996-1998";
Clipping do FAT, período de 22 de novembro de 1995 a 02 de fevereiro de 1996; Demonstrativo da
Execução Orçamentária e Financeira do FAT; Síntese do Seguro-Desemprego e Lei 4923/65,
período de setembro, outubro e novembro de 1995. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião.
E, para constar, eu, Daniel Andrade Ribeiro de Oliveira, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei

a presente ata, que, após aprovada, será assinada pelo Presidente, demais membros do
Colegiado e por mim.
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