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Aos dois (2) dias do mês de dezembro de 1992, às 15:20 hs, no 6° andar, Bloco "F" da Esplanada 

dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a décima (10ª) Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, sob a Presidência do Conselheiro 

Alencar Naul Rossi, membro titular/CNF. Presentes os Conselheiros, Mozart de Abreu e Lima, 

titular/MTb, Fernando Fróes de Carvalho, suplente/BNDES, Willy Fischer, titular/Força Sindical, 

Tiago Nogueira, titular/CUT, Dagmar Mª de Santana Martins, suplente/CNC, e o Secretário-

Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo Lima. 

 

Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente ressaltou que aquela reunião extraordinária do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, era para atender ao único 

ponto da ordem do dia – Reforma Fiscal, tendo sido requerida, de acordo com as normas que regem 

o Conselho, pela Bancada dos Trabalhadores. O Secretário-Executivo Ricardo Roberto de Araújo 

Lima pedindo a palavra esclareceu estar sendo distribuído um demonstrativo da movimentação 

financeira do FAT e também uma síntese do Seguro-Desemprego dos últimos doze meses, mas que 

esse material não era para ser discutido naquela reunião. O Conselheiro Mozart de Abreu e Lima 

pediu a palavra para explanar sobre o assunto em pauta; dizendo que estava na expectativa de que 

chegasse o último parecer do relator Deputado Benito Gama, alterando exatamente o ponto que foi o 

fato gerador desta reunião, explicou o conselheiro Mozart, que era intenção inicial do Governo, não 

fazer um ajuste fiscal e sim reativar mecanismos que possibilitassem, aperfeiçoar a arrecadação. 

Estudos foram feitos pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, por técnicos entendidos em 

temática tributária, forças trabalhadoras e forças produtoras, surgindo então a proposta do Governo, 

que tinha o objetivo de aperfeiçoar o mecanismo tributário. Após longo relato, o conselheiro, 

conclamou os membros do colegiado para uma vigilância permanente, dada a velocidade do 

processo legislativo, temendo serem surpreendidos por emendas surgidas no último instante. O 

Senhor Presidente pediu que a bancada dos trabalhadores esclarecesse as razões da convocação, e 



comunicou aos presentes que havia “quorum” para deliberação. O conselheiro Willy Fischer 

esclareceu que ficou surpreso com o projeto apresentado junto ao Congresso, não tanto a nível das 

intenções, acreditando que efetivamente as intenções eram louváveis, mas que, pela problemática 

que enfrentamos temos que passar das intenções, e atingir a operacionalização das coisas. 

Manifestou preocupação quanto a substituição de 3 impostos (PIS/PASEP/Finsocial) por um único 

imposto, se teria este capacidade de arrecadar todos os recursos, temendo sacrificar o FAT, numa 

tentativa administrativa de simplificação. O conselheiro Tiago Nogueira manifestou sua 

preocupação com os trabalhadores nessa Reforma Fiscal propondo que se formassem grupos, para 

discussão de um texto que estava sendo apresentado pela bancada dos trabalhadores. O conselheiro 

Fernando Fróes, do BNDES, concordando com seus antecessores manifestou-se dizendo que, apesar 

de eventual alteração no relatório do Deputado Benito Gama, o novo tributo, significará uma 

ameaça e um risco efetivo a continuidade do nosso programa. O Senhor Presidente propôs a 

suspensão da reunião por alguns minutos para o exame do texto em conjunto. Os Conselheiros 

chegaram a um consenso sobre a manifestação por escrito, que trata da questão fiscal tendo sido 

aprovado com a NOTA DO CODEFAT, anexa. Pelo Secretário-Executivo Ricardo Lima foi lida a 

Nota com a redação final. O Conselho decidiu acrescentar um novo parágrafo para fechar o 

documento, ficando instituída uma comissão tripartite – Trabalhadores, Governo e Empresários, 

para acompanhar, em caráter permanente, as discussões acerca da reforma fiscal. Foi dito ainda pelo 

Secretário-Executivo que a idéia seria distribuir aquela Nota principalmente para as lideranças dos 

partidos no Congresso Nacional, aos membros da comissão, enfim, para as pessoas mais diretamente 

ligadas no Congresso a esta questão. O Presidente do Conselho, Sr. Alencar Naul Rossi agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião, e, para constar, eu, Ricardo Roberto de Araújo 

Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada 

pelo Presidente e demais membros do CODEFAT e por mim. 
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Observação:  A transcrição taquigráfica desta Reunião encontra-se arquivada na Secretaria-
Executiva do CODEFAT, estando à disposição dos Senhores Conselheiros para qualquer dúvida.  
 


