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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 

- CODEFAT  - 
 
 

15ª REUNIÃO  ORDINÁRIA DO GRUPO DE  

APOIO AO CODEFAT 

 
 

Brasília, 04 de agosto de 1993 
 
 
 

Aos quatro (04) dias do mês de agosto de 1993, às 14:00hs, no 7º andar do Bloco "C" da 

Esplanada dos Ministérios, realizou-se a décima quinta Reunião Ordinária do Grupo de Apoio ao 

CODEFAT, sob a coordenação do Representante do MTb, Alexandre Jorge Loloian. Estiveram 

presentes os seguintes membros: Rui Modenesi, do BNDES; Rodolfo Peres Torelly, do MTb; Ivan 

Guimarães, da CUT; Paulo Machado, do MPS; Carlos Manuel da Silva, da CNI; Luis Carlos Viana 

de Vasconcelos, da CNC. Compareceram ainda como convidados os técnicos da CORFI/MTb, Dr. 

Avelino e Dr. Amilcar e o Dr. Flávio Borges, indicado como suplente da Força Sindical no GAP. 

Iniciando os trabalhos, o Secretário-Executivo colocou em votação a ata da 14ª reunião que foi 

aprovada por unanimidade. Item 2 – Explanação pela CORFI/MTb sobre a Proposta Orçamentária 

para o exercício de 1994 e o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD. Os técnicos da 

CORFI/MTb fizeram uma explanação sobre orçamento público, com demonstração da legislação 

que rege a matéria, informando ainda que o poder Executivo, deverá encaminhar ao Congresso 

Nacional, até o dia 31 de agosto/93 o projeto de lei orçamentária anual, cuja receita e despesa serão 

orçadas a partir de abril de 1993. Informaram, finalmente, que a Secretaria de Políticas de Emprego 

e Salário, deverá apresentar seu orçamento até o dia 13 de agosto, tendo se colocado à disposição 

dos membros do grupo para sanar dívidas, em relação ao orçamento e ao Quadro de Detalhamento 

de Despesas - QDD. O membro Ivan Guimarães, representante da CUT, indagou se constavam do 

Orçamento os valores que o Tesouro Nacional deve ao FAT, ao que o técnico da CORFI informou 

que é necessário ter previsão de pagamento para constar no orçamento e que este pagamento estava 

em fase de negociação. Ainda o representante da CUT, analisando o QDD, questionou a meta de 

6.000.000 de pessoas que serão beneficiadas pelo Seguro-Desemprego indagando se o número era 

aleatório, e, caso fosse maior, como atender a todos, ao que o Sr Avelino informou que pode ser 

solicitada suplementação de crédito ao Congresso. O membro representante do MPS, Alexandre 

Morado, indagou se a SPES, vai fazer o orçamento e submetê-lo ao GAP, antes do dia 13, ao que o 

Secretário-Executivo esclareceu que os Coordenadores da SPES já fizeram um levantamento 

prévio, propondo apresentá-lo na reunião do CODEFAT. O representante da CUT, Ivan Guimarães, 



 2 

indagou, ainda, se há algum limite para os descritores, ao que o técnico da CORFI esclareceu serem 

gerais, mas informou que no orçamento contábil está  mais descriminado. Pelo representante 

indicado como suplente da Força Sindical, Flávio Borges, foi indagado se poderia haver mudança 

quanto aos itens, ao que o técnico da CORFI esclareceu que essa mudança poderá ocorrer através de 

Portaria do Secretário-Executivo, mas que de um programa para outro só o Congresso pode 

autorizar, informando ainda que o orçamento é autorizativo, o executivo pode ou não gastar. Ainda, 

pelo Sr. Flávio Borges foi solicitado que, no orçamento do FAT, haja previsão de recursos para 

realização de Seminários. Outros Assuntos. O representante da CUT, Ivan Guimarães, informou aos 

demais membros a situação caótica pela qual a Secretaria-Executiva está  passando, com diversos 

aparelhos (micros, fax) queimados o que vem ocasionando grande sobrecarga aos poucos 

funcionários, propondo que o Secretário-Executivo comprometa recursos para a realização de 

Carta-Convite para a manutenção dos aparelhos, ao que o Secretário-Executivo informou ser 

impossível contratar empresas para manutenção dos equipamentos já que ainda não foi feito o 

inventário. O representante da CUT, indagou se seria possível solicitar à DATAMEC a instalação 

de equipamentos em caráter emergencial ao que o representante do MTb, Rodolfo Torelly 

respondeu que no contrato há previsão para locação de equipamentos. O Secretário-Executivo, 

propôs então que o assunto fosse levado ao CODEFAT, para ratificar o entendimento do GAP. O 

representante da CUT, Ivan Guimarães, propôs ainda que fosse enviado ofício ao Banco do Brasil, 

informando que a proposta apresentada para financiamento de caminhões a pessoas físicas, não está 

compatível com os anseios do Conselho, dando-lhes oportunidade, caso haja interesse do Banco, 

para modificá-lo. O Secretário-Executivo, manifestou-se favorável à concorrência entre os Bancos 

Oficiais, tendo o representante da CUT concordado, esclarecendo ainda que a concorrência entre os 

dois bancos é muito boa para o Conselho. Ainda o mesmo representante propôs que fosse feita uma 

avaliação das reuniões do GAP, vez que a atual forma de atuação implica na perda de qualidade de 

análise, propondo a elaboração de uma agenda de pendências e uma periodicidade maior das 

reuniões que deveriam ser realizadas de maneira específica, mais técnica e que os assuntos fossem 

tratados com maior objetividade. O representante do MPS, Alexandre Morado, pondereu que deve 

caber à Secretaria-Executiva, dentre outras atribuições, a de oferecer subsídios para melhor 

organização  das reuniões do GAP e do CODEFAT, com temas já  elaborados, para que as 

discussões alcancem melhores resultados. O representante da CUT, Ivan Guimarães, esclareceu que 

a SPES e a Secretaria-Executiva, sugerindo a permanência dos servidores por períodos mais longos 

com um caráter maior de permanência, independentemente da permanência dos dirigentes. 

Propondo ainda a convocação para o dia 25 deste mês de uma reunião específica sobre este tema - 

Estrutura da Secretaria-Executiva. O representante do BNDES, Rui Modenesi, solicitou ao 

Secretário-Executivo, urgência na tramitação dos processos dos convênios MTb/BNDES para 
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aplicação de recursos nos setores, automotivo, agrícola e naval. O Secretário-Executivo, informou 

que os processos se encontravam na Consultoria Jurídica para análise e sendo aprovados estarão 

aptos para assinatura. O Secretário-Executivo participou aos membros do grupo sobre o interesse do 

Sr. Ministro em participar das reuniões do CODEFAT, tendo o mesmo proposto que as reuniões 

fossem realizadas às segundas terças-feiras de cada mês, o que foi aceito, ficando acordado que o 

assunto seria levado ao CODEFAT para aprovação. Nada mas havendo a tratar foi encerrada a 

reunião e, eu Alexandre Jorge Loloian, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada por 

mim e demais membros. 

 
ALEXANDRE JORGE LOLOIAN/SPES    ........................................................ 
 
 
RUI LYRIO MODENESI/BNDES    .......................................................... 
 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTB   ........................................................... 
 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT  ………………................................... 
 
 
PAULO MACHADO/MPS     ........................................................... 
 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA/CNI  ............................................................ 
 
 
LUIZ CARLOS V. DE VASCONCELOS/CNC  ............................................................ 
 


