
 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
CODEFAT 

 
ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
 

 
Data: 22 de agosto de 2007 
 
Local: Sala de reuniões do 4º andar, sala 433, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 
 
Participantes: Ezequiel Sousa do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 
Representante do MTE; Rodolfo Péres Torelly, Secretário-Executivo do CODEFAT; Maria Isabel 
Rezende Aboim, Conselheira Titular Representante do BNDES; Geraldo Almir Arruda, Conselheiro 
Suplente Representante do MPS; Régis Norberto da Cunha Alimandro, Conselheiro Suplente 
Representante do MAPA; Luiz Fernando de Souza Emediato, Conselheiro Titular Representante da 
Força Sindical; Carlos Alberto Grana, Conselheiro Titular Representante da CUT; Francisco Braga de 
Souza, Conselheiro Titular Representante da SDS; Valdo Soares Leite, Conselheiro Suplente 
Representante da CGT; Lourival Novaes Dantas, Conselheiro Titular Representante da CNI; Rodolfo 
Tavares, Conselheiro Titular Representante da CNA; Roberto Nogueira Ferreira, Conselheiro Suplente 
Representante da CNC; Octávio de Lazari Júnior, Conselheiro Suplente Representante da CNF. 
Convidados: Carlos Roberto Lupi, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e Eliana Pedrosa, 
Presidente do FONSET. 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e sete, no Edifício-Sede do Ministério do Trabalho 

e Emprego, teve início a Quadragésima Nona Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Titular 

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Sr. Ezequiel Sousa do Nascimento. 

ABERTURA. O Vice-Presidente cumprimentou a todos, ressaltando que a presente Reunião trataria 

de um único tema: ITEM 1 – Eleição do novo Presidente do CODEFAT para mandato até 

02/08/2009, e na seqüência passou a palavra ao Ministro do Trabalho e Emprego, Exmo. Sr. Carlos 

Lupi. O Ministro cumprimentando aos Conselheiros e convidados, fez questão de agradecer ao 

Conselheiro Ezequiel pela brilhante gestão à frente da presidência do CODEFAT, destacando que esse 

havia desempenhado suas funções com afinco, dedicação, correção, eficiência e muita competência. O 

Ministro ponderou que a vice-presidência do CODEFAT, por lei, caberia ao MTE, razão pela qual 

estava indicando o Conselheiro Ezequiel para ocupar a referida função. Em seguida, o Ministro 

comunicou aos Conselheiros que a Bancada dos Trabalhadores, a quem competiria à presidência do 

Conselho no biênio 2007/2009, conforme estabelecido no sistema de rodízio, chegou a um consenso e 

estava indicando o Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Luiz Fernando de Souza 

Emediato, para presidir o CODEFAT até 02/08/2009. O Ministro fez questão de ressaltar a 

importância da indicação consensual e colocou que estava seguindo orientação do Presidente da 

República, o qual lhe havia pedido para não poupar esforços no sentido de tentar encontrar um 
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caminho de unidade. Por fim, ponderou que em nome da Bancada Governamental, como Ministro do 

Trabalho e Emprego, gostaria de referendar, bem como agradecer o indicativo consensual feito pela 

Bancada dos Trabalhadores. O Ministro destacou que anunciaria, formalmente, mais um recorde da 

geração de emprego, lembrando que apesar da crise internacional, principalmente localizada nos 

Estados Unidos, o Brasil estava conseguindo dar uma demonstração de maturidade na área econômica, 

mantendo a inflação sob controle. Afirmou que o CODEFAT teria um papel importante em todo esse 

processo, lembrando que havia recursos do FAT investidos pelo BNDES, CAIXA, Banco do Brasil, e 

outras instituições financeiras. Destacou que, em dois mil e seis, novecentos e oitenta e duas mil vagas 

não foram preenchidas pelos trabalhadores por falta de qualificação, o que considerava um recorde, 

esse número de trabalhadores não conseguirem se inserir no mercado de trabalho por não estarem 

devidamente qualificados. Informou que o MTE estaria assinando, até o final do presente mês de 

agosto, convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO para a criação de um selo de qualidade, a fim de certificar às empresas que trabalham com 

a qualificação e, dessa forma, garantir que os recursos investidos pelo Ministério, oriundos do FAT, 

fossem bem aplicados. Finalizou, ressaltando o apoio do governo ao nome indicado pelos 

trabalhadores para ocupar a presidência do CODEFAT. O Vice-Presidente agradeceu ao Ministro pela 

confiança e destacou a importância do trabalho realizado pelo CODEFAT, principalmente, por ter uma 

gestão tripartite. Informou que nos quatro meses sob a sua presidência, o Conselho aprovou quatorze 

resoluções, sendo que em uma delas foi aprovado o orçamento do FAT no valor de quase trinta e três 

bilhões de reais. Recordou que o orçamento referente à qualificação havia aumentado de cento e 

quatorze milhões para novecentos e cinqüenta e nove milhões de reais, e que a programação de 

depósitos especiais seria na ordem de quase vinte bilhões de reais, dos quais oito bilhões de recursos 

novos e quase doze bilhões de recursos de reaplicação. Parabenizou a Bancada dos Trabalhadores por 

ter chegado ao consenso na indicação do nome que presidirá o CODEFAT. Em seguida, o Vice-

Presidente abriu a palavra aos Conselheiros das bancadas patronal e dos trabalhadores. O Conselheiro 

Titular Representante da CNA, Sr. Rodolfo Tavares, manifestou, em nome da Bancada dos 

Empregadores, a satisfação em ver o consenso e o bom senso prevalecerem na indicação do novo 

presidente. Falando em nome da CNA aproveitou para agradecer ao Ministro pelas gentilezas que 

receberam até a presente data e chamou a atenção, quanto à qualificação, para o fato de que as 

entidades do Sistema S não tinham a função de prover educação formal e, sim, profissional, 

ressaltando que seria importante analisar esse problema de uma maneira ampla. O Conselheiro da 

CNA revelou que estava de saída do CODEFAT e pediu a todos que recebessem ao seu substituto com 

a mesma consideração que sempre lhe foi dispensada pelo Conselho. Informou que voltaria ao seu 

Estado, e que continuaria Presidente da sua Federação e Vice-Presidente da CNA. Ressaltou que o 

convite para ir a Fazenda Legal, dia 22 de setembro, em São Francisco do Itabapuana, estava mantido. 
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Destacou que está mantida, também, a proposta de levar ao país a conscientização de trabalhadores e 

de produtores rurais para a conquista da dignidade nas relações de trabalho. Solicitou ao MTE que 

lembrasse do Brasil rural quando fosse baixar instruções e portarias, esclarecendo que havia conceitos 

usados nas normas que não seriam aplicáveis na área rural. Finalizando, o Conselheiro da CNA 

agradeceu a todos, desde o Ministro até os funcionários do CODEFAT, pelo carinho e respeito que 

sempre recebeu no exercício de suas funções no Conselho e, em especial, ao Conselheiro Canindé 

Pegado, por ter sido um canal de diálogo com a Bancada dos Trabalhadores, encaminhando assuntos 

importantes de interesse de todos. O Vice-Presidente indagou se mais algum conselheiro gostaria de 

falar, pois em caso contrário colocaria em votação a eleição do novo presidente do CODEFAT. Sem 

manifestações, o Vice-Presidente perguntou como votaria a Bancada dos Trabalhadores, a do Governo 

e a dos Empregadores e sugeriu o voto a favor, conforme o Ministro já havia pedido. Em seguida, 

registrou a eleição do Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Luiz Fernando de 

Souza Emediato, por unanimidade, como Presidente do CODEFAT. O Ministro agradeceu a 

compreensão de todos e revelou sua surpresa com a saída do Conselheiro da CNA. Lamentou o fato e 

fez questão de deixar registrado o agradecimento do MTE ao empenho e dedicação com que o Sr. 

Rodolfo Tavares defendeu os interesses da CNA, relatando que esse havia demonstrado, tanto nas 

convergências, como nas divergências, verdadeira disposição em defender tudo com paixão. 

Continuando, destacou que independente das novas tarefas que o Conselheiro da CNA viesse a 

desempenhar, todos ficarão com saudades do seu brilhantismo, da sua garra e da sua dedicação. Mais 

uma vez, o Ministro fez questão de deixar registrado, enquanto Ministro do Trabalho e Emprego, uma 

palavra de agradecimento, de gratidão, à participação do Conselheiro da CNA no CODEFAT, 

acrescentando que foi uma honra ter participado com o Sr. Rodolfo Tavares de um Conselho da 

República Federativa Brasileira. O Vice-Presidente também agradeceu ao Conselheiro da CNA pelos 

serviços prestados ao CODEFAT e, em seguida, convidou o Conselheiro da Força Sindical para 

assumir a Presidência. O Presidente eleito agradeceu a Bancada dos Trabalhadores por ter chegado ao 

consenso em torno do seu nome para presidir o Conselho e lamentou a saída do Conselheiro da CNA. 

Colocou que estava no Conselho há doze anos e que esse tinha sido um período de grande 

aprendizado, ressaltando que na condição de presidente precisaria aprender a trabalhar com menos 

paixão e mais razão. Prosseguindo, ponderou que o CODEFAT era o único Conselho realmente 

deliberativo e, dessa forma, seus recursos eram investidos de maneira muito correta, razão pela qual 

seu patrimônio já estava na casa dos cento e trinta bilhões de reais. Defendeu que o mais importante no 

momento seria aprovar o orçamento e propôs aos Conselheiros que fosse solicitada a ajuda do Ministro 

do Trabalho e Emprego no sentido de marcar uma audiência com o Ministro do Planejamento, uma 

audiência para que o CODEFAT tivesse a oportunidade de defender o orçamento aprovado pelo 

Conselho. Dado que todos os Conselheiros concordaram com a proposta ora apresentada, o Ministro se 
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comprometeu a marcar a reunião. Como o único ponto da pauta era a eleição, o recém eleito Presidente 

do CODEFAT indagou se alguém ainda gostaria de se manifestar. O Conselheiro Titular 

Representante da SDS, Sr. Francisco Braga de Souza, agradeceu ao Conselheiro do MTE, Sr. Ezequiel 

Nascimento, pelo excelente trabalho que desempenhou a frente do Conselho, destacando que esse 

havia devolvido ao CODEFAT a condição de verdadeiramente deliberar, pois durante os quatro meses 

que esteve na presidência do Conselho não tinha sido aprovada nenhuma resolução por ad referendum, 

acrescentando que todos esperavam que o Conselheiro da Força Sindical continuasse nesse mesmo 

caminho. O Conselheiro do SDS destacou que o Presidente da República havia falado publicamente 

que novecentas mil vagas de trabalho deixaram de ser preenchidas por falta de qualificação e que seria 

inviável que o Ministério do Planejamento cortasse o orçamento. Então sugeriu que o grupo se 

antecipasse antes que o veto acontecesse. O Conselheiro Suplente Representante da CGT, Sr. Valdo 

Soares Leite, agradeceu ao Conselheiro da CNA pelas palavras elogiosas dirigidas ao Conselheiro 

Titular da CGT, deu boas vindas ao novo Presidente e, ao mesmo tempo, agradeceu a forma como o 

governo acatou a indicação da Bancada dos Trabalhadores. O Conselheiro da SDS solicitou que fosse 

registrado o recebimento da carta do Rio de Janeiro, elaborada e enviada pelo Fórum Nacional dos 

Secretários do Trabalho – FONSET a todos os Conselheiros, parabenizando pelo trabalho e o conteúdo 

do documento. O Presidente eleito passou a palavra para a Presidente do FONSET, Sra. Eliana 

Pedrosa, que parabenizou o Conselheiro da Força Sindical, em nome dos Secretários Estaduais do 

Trabalho, pela eleição à presidência por unanimidade consensual, acrescentando que apesar da pouca 

convivência com o Conselho já o respeitava pela sua posição de análise crítica e detalhada. Revelou ao 

Ministro que todos os Fóruns e Secretários Estaduais do Trabalho manifestavam grande satisfação com 

sua atuação à frente do MTE. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar e esgotada a pauta, o 

recém eleito Presidente do CODEFAT deu por encerrada a reunião, mantendo a data da próxima 

reunião, marcada para ocorrer em setembro, conforme calendário aprovado. E, para constar, eu, 

Rodolfo Péres Torelly, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, 

será assinada pelo Vice-Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 

 
EZEQUIEL NASCIMENTO      _____________________________ 
Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante do MTE 
 
RODOLFO PÉRES TORELLY     _____________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
 
MARIA ISABEL REZENDE ABOIM    _____________________________ 
Conselheira Titular Representante do BNDES 
 
GERALDO ALMIR ARRUDA     _____________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do MPS  



 5

 
Continuação da Ata da 49ª Reunião Extraordinária do CODEFAT 
 
 
RÉGIS NORBERTO DA CUNHA ALIMANDRO   _____________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do MAPA 
 
LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO   _____________________________ 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical  
 
CARLOS ALBERTO GRANA     _____________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CUT 
 
FRANCISCO BRAGA DE SOUZA     _____________________________ 
Conselheiro Titular Representante da SDS 
 
VALDO SOARES LEITE      _____________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CGT 
 
LOURIVAL NOVAES DANTAS     _____________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNI 
 
RODOLFO TAVARES      _____________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNA 
 
ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA    _____________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNC  
 
OCTÁVIO DE LAZARI JÚNIOR     _____________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNF  
 


