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ATA DA 1ª REUNIÃO
DO
GRUPO DE APOIO AO CODEFAT

Aos nove (9) dias do mês de setembro de 1992, às 14hs40m, no sexto andar do Bloco “F” da
Esplanada dos Ministérios, realizou-se a primeira Reunião do Grupo de Apoio ao CODEFAT, sob a
Coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo Lima. Estiveram
presentes os seguintes membros: Joanete Dina de Oliveira de Melo, do BNDES; Ivan Gonçalves
Ribeiro, da CUT; Paulo Machado, do MPS; Rodolfo Peres Torelly, do MTA; José Arualdo de
Castro Alves, suplente CNC; Jorge Higashino, da CNF. Compareceram, ainda, o Conselheiro do
CODEFAT, representante do BNDES, Guilherme Gomes Dias; o Coordenador de Modernização e
Informática do MTA, Aldino Graef e os suplentes do Grupo de Apoio, Alexandre Murado
Nascimento/MPS e Álvaro Luchiezi Júnior/MTA. Iniciando os trabalhos o Sr. Coordenador falou
dos propósitos da Reunião, indicando a possibilidade de que as deliberações fossem tomadas por
consenso, passando a palavra, a seguir, para p Dr. Ivan Gonçalves Ribeiro para que procedesse suas
observações com relação ao Projeto de Informatização das Delegacias Regionais do Trabalho, um
dos assuntos da pauta da reunião. Os aspectos técnicos da questão foram amplamente debatidos,
principalmente no que respeita aos equipamentos a serem alocados no Projeto, tendo prestado
esclarecimentos sobre o assunto o Dr. Rodolfo Torelly e o Dr. Aldino Graef. O Sr. Paulo Machado,
do MPS, manifestou sua preocupação quanto a necessidade de adequar a modelagem de dados do
Projeto de Informatização das DRT ao Sistema CNT, tendo em vista que o Seguro-Desemprego é
um dos sistemas independentes que passará a interagir com a base de dados/CNT, cujo cronograma
para implantação prevê o início de etapas a partir de janeiro de 1993. o Grupo deliberou,
finalmente, que serão inseridas modificações no Projeto, após revisão da proposta por uma equipe
técnica que contará com a colaboração do Dr. Jorge Higashino e do Dr. Ivan Ribeiro e que detalhará
os aspectos mais importantes da instalação da rede, para que a proposta final seja submetida ao
CODEFAT. Pelo BNDES, através do Conselheiro Guilherme, foi aventada a possibilidade de que a
cobertura das despesas com a informatização das DRT corresse à conta de recursos compartilhados
entre o FAT, o Tesouro e o FGTS, o que foi de imediato descartado, tendo em vista não haver
recursos disponíveis, para tal fim, nem no orçamento do Ministério, nem no do FGTS. Ainda pelo
representante da CUT foram solicitados ao MTA esclarecimento quanto: ao Plano Diretor para
implementação do Projeto; as atividades a serem efetivamente desenvolvidas pelas DRT; e a adoção
de medidas para a compatibilização de ações da DRT objetivando diminuir conflitos hoje existentes
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entre a fiscalização, as prefeituras e os sindicatos. Em seguida, foi discutida a proposta de
empréstimo ao BNDES, no valor de duzentos milhões de dólares, com base no que estabelece a Lei
nº 8.352/91, com a utilização dos recursos do FAT liberados pelo convênio celebrado entre o
Ministério e o Banco do Brasil S.A. para empréstimo ao setor rural, com base no Art. 2º, da mesma
Lei nº 8.352/91. Após explanação sobre o assunto pelo Dr. Guilherme, ficou deliberado que o
BNDES enviará minuta de convênio para viabilização do empréstimo que, após receber as
necessárias adequações por parte do MTA se constituirá em proposta conjunta final a ser submetida
à apreciação do CODEFAT, com definição da remuneração dos recursos e compromisso de retorno
imediato do mesmo. Aproveitando o momento, o Dr. Guilherme sugeriu que fosse elaborada
proposta alternativa, estipulando critério próprio de indexador do Fundo, para preservação do valor
real dos recursos, com o fim de possibilitar a independência com relação a indexadores passíveis de
solução de continuidade e até de extinção. Proposta para a qual o Sr. Coordenador solicitou
documento formal do BNDES, com maiores detalhes, para discussão no Grupo de Apoio.
Analisando o projeto de Lei que autoriza a de concessão de empréstimo de recursos originários de
depósitos especiais do FAT, pelo Banco do Brasil ao INAMPS, concluíram os membros do Grupo
que as garantias em títulos da dívida pública, oferecidas, conforme consta do referido projeto, dão
uma maior segurança à operação. Pelo Dr. Guilherme foi sugerida a adoção de providencias junto
ao Tesouro Nacional relativamente às parcelas de recursos do FAT que não foram repassadas ao
Fundo nos exercícios de 1990/91, sugestão esta acatada pelo Sr. Coordenador. O representante da
CUT apresentou proposta, em nome da bancada dos trabalhadores, no CODEFAT, no sentido de
que as despesas com a vinda de seus representantes no Grupo de Apoio, à Brasília, sejam custeadas
pelo FAT, uma vez que as centrais sindicais não dispõem dos meios necessários para custeá-las.
Solicitou, em seguida, também em nome da mesma bancada, documento da Secretaria Executiva,
sobre a forma como está estruturada a mesma Secretaria e seu corpo estável de funcionários, com
respectivas origens, ao que o Dr. Ricardo Lima se comprometeu a informar, apresentando,
inclusive, projeto de estrutura elaborado pelo DNE, para um funcionamento mais racional e
eficiente, em vias de ser implantado. Em seguida, o Dr. Ricardo Lima deu conhecimento ao Grupo
de proposição da Coordenação Técnica de Registros Trabalhistas e Indicadores Sócio-Econômicos
da Secretaria Nacional do Trabalho, de pagamento salarial a empregados rurais (pessoas físicas),
que se encontram cadastradas no PIS e que não recebem o abono. Deliberou o Grupo que o assunto
deverá ser objeto de parecer jurídico, para então ser submetido à apreciação do CODEFAT.
Finalizando, o Grupo deliberou que suas reuniões ocorrer mensalmente, na primeira quarta feira de
cada mês, para exame dos assuntos a serem levantados ao Conselho. Nada mais havendo, foi
encerrada a reunião e, para constar eu, Coordenador, Ricardo Lima, determinei que se lavrasse a
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presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros presentes do Grupo de Apoio ao
CODEFAT.

RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA

___________________________

JOANETE DINA DE O. DE MELO

___________________________

IVAN GONÇALVES RIBEIRO

___________________________

PAULO MACHADO

___________________________

ALEXANDRE MURADO NASCIMENTO

___________________________

RODOLFO PERES TORELLY

___________________________

ÁLVARO LUCHIEZI JÚNIOR

___________________________

JOSÉ ARUALDO DE CASTRO ALVES

___________________________

JORGE HIGASHINO

___________________________

