
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  

- CODEFAT -  
 

18ª Reunião Ordinária do CODEFAT

DATA: 14 de setembro de 1993 

LOCAL: 6º andar, Bloco “F” da Esplanada dos Ministérios MTE. 

Aos catorze (14) dias do mês de setembro de 1993, às 14h, no 6º andar, Bloco "F" da Esplanada 

dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a 18ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do 

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

Loloian, membro titular/MTb. Presentes os Conselheiros, Fernando Fróes de Carvalho, 

suplente/BNDES, Flávio Borges B. Filho, suplente/Força Sindical, Santiago Ballesteros Filho, 

titular/CNI, Dagmar Mª de Santana Martins, suplente/CNC, Eduardo Tavares Almeida, titular/MPS, 

Tiago Nogueira, titular/CUT e o Secretário-Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo 

Lima. Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente passou a palavra ao Excelentíssimo Sr. 

Ministro, que falou sobre a assinatura dos convênios do SINE nos Estados do Ceará, Distrito 

Federal e Paraíba, conclamando os Conselheiros a participar deste tipo de evento. Disse, ainda, o 

Sr. Ministro que a assinatura do convênio na Paraíba foi feita na presença de mais ou menos duas 

mil pessoas, quando foi lançado o Programa denominado Laboratório de Terreno, que é um 

método de formação rápida de cooperativa de trabalho, desenvolvido pela FAO. Em seguida, o Sr. 

Presidente, apresentado as boas vindas ao Conselheiro representante do MPS, Sr. Eduardo 

Tavares, passou a palavra ao Dr. Aurélio Nonô, Secretário de Orçamento e Finanças da SEPLAN-

PR, tendo o mesmo esclarecido que da análise da proposta orçamentária do FAT para 1994, 

elaborada pelos técnicos da SPES/MTb, percebeu que a mesma apresentava valores com que 

incluiam inflacionária. Considerando que o orçamento para 1994 teve como base preços de 

abril/93, sugeriu a revisão dos valores, expurgando a inflação projetada e, nas "receitas próprias", 

as provenientes de correção monetária pura, também foram desconsideradas. Assim, passaram a 

constar da proposta orçamentária para o exercício de 1994, somente o valor projetado para a 

arrecadação da contribuição para o PIS/PASEP e das receitas próprias, apenas os juros 

decorrentes dos investimentos das disponibilidades financeiras e dos empréstimos ao BNDES. 

Quando da aprovação do orçamento os valores apresentados a preços de abril/93 serão corrigidos 

com base na inflação do período de abril a dezembro/93 e da expectativa da inflação para o ano de 

1994. Procedendo desta forma, o FAT contará com um orçamento equilibrado com a receita real, 

resguardando, portanto, suas reservas. Item 2 Ata. Será entregue em reunião posterior. Item 3 - 

Ratificação do trabalho técnico desenvolvido pelo GAP no que concerne à informatização do 



Programa Seguro-Desemprego. Foi entregue a minuta do Edital com os anexos, tendo o 

Coordenador da CMI, Sr. Álvaro Luis, explicado todas as fases do trabalho, que começou há 11 

meses, primeiro com um diagnóstico da situação física dos órgãos Regionais e posteriormente com 

o detalhamento das especificações técnicas dos equipamentos e quantitativo, para depois discutir 

a forma ideal de realizar a pertinente licitação. Ainda sobre o assunto, o Sr. Jorge Higashino 

representante da CNF, a convite do Presidente do CODEFAT, deu algumas informações sobre o 

objetivo do trabalho que deve definir ou reestruturar também a área correspondente do Ministério 

do Trabalho, para que haja a utilização efetiva dos equipamentos e racionalização de 

procedimentos. Disse ainda da necessidade de envolvimento de analistas e de consultores para 

acompanhamento e instalação dos equipamentos. Informou também, o mesmo representante, 

sobre o trabalho que está sendo elaborado por uma empresa de consultoria para análise, 

avaliação e reestruturação orgânica e funcional do Ministério do Trabalho para melhor atendimento 

ao Programa Seguro-Desemprego. Em seguida fez uso da palavra o Secretário-Executivo do 

CODEFAT, Dr. Ricardo Lima, esclarecendo que a operacionalização do Plano Diretor de 

Informática, além de melhorar o funcionamento do Programa do Seguro-Desemprego, deverá 

melhorar também a intermediação, a formação profissional e o Cadastro Nacional de Informações 

Sociais - CNIS. Ainda sobre o mesmo assunto, o Conselheiro Ivan Guimarães, representante 

suplente da CUT, presente à reunião, disse que a informatização simplesmente, é insuficiente para 

melhoria do atendimento ao Programa do Seguro-Desemprego, por isto o Grupo de Informática 

decidiu pela necessidade de contratação de uma consultoria que analisasse o volume de serviços 

realizados nos Postos e a natureza dos serviços. Além disso, que seja feita por este Conselho, 

ampla divulgação e um acompanhamento especial da licitação. Falou ainda, o Conselheiro Ivan, da 

sua preocupação no sentido de redefinir o contrato com a empresa prestadora de serviço do 

Programa do Seguro-Desemprego - DATAMEC, e recuperar para o Ministério do Trabalho, 

Secretaria Executiva do CODEFAT e Comissão de Informática, a capacidade de gestão desse 

sistema, enfatizando a importância da licitação, como um marco para a gestão do sistema pelo 

MTb. O Conselheiro Eduardo Tavares, representante do MPS, além de fazer comentários sobre a 

informatização do MTb, se colocou à disposição para falar em reunião do CODEFAT sobre o 

Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, ficando de ser confirmada a data. O item foi 

aprovado por unanimidade. Item 4 - Minuta da Resolução que disciplina o pagamento do Abono 

Salarial de 1993/1994. O Secretário Executivo do CODEFAT, Dr. Ricardo Lima informou que a 

Resolução que disciplina o assunto é semelhante à do ano passado, com exceção dos artigos 4º e 

9º, tendo sido a mesma discutida e aprovada pelo GAP. Pelos conselheiros foi solicitado o 

desmembramento do que seja abono e do que seja rendimento, delegando competência à 

Presidência e à Secretaria-Executiva do CODEFAT, para que deliberem junto aos agentes 

pagadores do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal o prazo conveniente para esta 

implementação imediata, bem como com vistas aos procedimentos para o ano que vem. O item foi 

aprovado por unanimidade. Foi solicitado, pelo Conselheiro, Santiago Ballesteros, que a Secretaria 



Executiva do CODEFAT, comunique com antecedência aos Senhores Conselheiros as datas das 

assinaturas de convênios com os Estados. O Presidente do CODEFAT, Dr. Alexandre disse que o 

aviso seria dado, mas não com tanta antecedência devido ao fato de estar o assunto relacionado à 

agenda do Ministro. Item 5 - Minuta do Ofício da SE/CODEFAT ao Ministério da Fazenda. O 

Conselheiro Ivan Guimarães fazendo uso da palavra disse que embora em discussões do GAP 

estivesse a Bancada dos Trabalhadores de acordo com este procedimento, posteriormente 

chegaram a conclusão de que cabe ao Conselho agir decisivamente para recuperar os recursos, 

ficando a cargo do Ministério do Trabalho oficiar ao Ministério da Fazenda. Ainda sobre o assunto, 

o Conselheiro Ivan Guimarães, solicitou que a Consultoria Jurídica do MTb, elabore uma proposta 

de intervenção para cobrança desse débito, e que seja a questão, matéria de deliberação na 

próxima reunião do CODEFAT. Fazendo uso da palavra o Dr. Alexandre deu uma posição do 

andamento das negociações junto ao Ministério da Fazenda informando que estaria sendo enviado 

ao MTb um estudo elaborado pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro 

Nacional e da Receita Federal. Disse ainda, que todas as possíveis negociações políticas estão 

sendo feitas com vistas à obtenção de uma solução. O assunto foi retirado da Pauta para, após 

informações sobre as medidas jurídicas e administrativas que o Conselho deve tomar, voltar à 

reunião do CODEFAT. Item 6 - Minuta do expediente do Presidente do CODEFAT ao Presidente 

do FONSET. Foi aprovada. Item 7 - Minuta da Resolução que estabelece critérios para 

transferência de recursos para Unidades da Federação que não têm SINE. Foi aprovada. Informes. 

Foi entregue material relativo aos itens 8 e 9 que trata do Balanço da situação dos SINE estaduais 

e Síntese do Seguro-Desemprego e Lei 4.923/65 de junho/93. Outros assuntos. 10 - Comissão 

para organização do III Encontro do CODEFAT. O Secretário-Executivo Ricardo Lima, informou da 

realização da reunião coordenada pelo representante do BNDES, Mário Esteves, cujo relatório 

será encaminhado via fax aos membros do GAP e Conselheiros do CODEFAT. O Seminário está 

previsto para o dia 29 de outubro no Rio de Janeiro. Item 11 - Comissão do GAP para cooperar 

com Operação 8 do MTb, para apreciação do Contrato DATAMEC. Foi criada Comissão com 

representantes de todas as bancadas, para atuarem junto com a operação 8 do MTb. Antes de 

encerrar a reunião, foi entregue o Relatório de Atividades do BNDES relativo ao período de janeiro 

a junho/1993 e parte do Orçamento do FAT 1994. Foi então encerrada a reunião, e, para constar, 

eu, Ricardo Roberto de Araújo Lima, Secretário-Executivo, lavrei a presente ata que, após 

aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros do colegiado e por mim. 
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