
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  

- CODEFAT -  
 

21ª Reunião Ordinária do CODEFAT

DATA: 08 de fevereiro de 1994  

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

Aos oito (08) dias do mês de fevereiro de 1994, às 14h, no 6º andar, Bloco “F” da Esplanada dos 

Ministérios, nesta capital, realizou-se a vigésima primeira (21ª) Reunião Ordinária do Conselho 

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

Alexandre Jorge Loloian, titular/MTb. Presentes os Conselheiros, Eduardo Tavares de Almeida, 

titular/MPS, Isac Roffé Zagury, titular/BNDES, Willy Fischer, titular/Força Sindical, Tiago Nogueira, 

titular/CUT, Santiago Ballesteros Filho, titular/CNI, Alencar Naul Rossi, titular/CNF, os suplentes, 

Keniti Aniga/MTb, Carlos Everaldo dos Santos/CGT, Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães/CUT, 

Dagmar Mª de Santana Martins/CNC e o Secretário-Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de 

Araújo Lima. Compareceu, também à reunião, o Ministro Walter Barelli, e como convidados os Srs. 

Mozart de Abreu e Lima, Secretário-Executivo do MTb, Carlos Alberto de Oliveira Caó, Secretário 

de Relações do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro e Presidente do FONSET, Plínio Sartri, 

Secretário de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e Secretário-Executivo do FONSET, 

Manoel Pereira de Araújo, Hércules Corrêa dos Santos e José Reinaldo da Silva, como 

representantes da DATAMEC. Dando início aos trabalhos o Presidente Dr. Alexandre Jorge 

Loloian saudou a todos os presentes, e, em seguida, passou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, 

Dr. Walter Barelli. O Sr. Ministro fez uma ampla explanação sobre a idéia de transformar este ano 

de 1994 no ano do emprego, salientando que na reunião do Conselho da Segurança Alimentar, no 

CONSEA – onde estarão presentes representantes do Governo e da Sociedade Civil – algumas 

atividades deverão ser iniciadas. Externou ainda sua satisfação pela primeira formatura do projeto-

piloto que o Ministério do Trabalho está desenvolvendo com a Prefeitura de Cuiabá, objetivando 

criar cooperativas de trabalho através da população desempregada. Em seguida, fez uso da 

palavra o Secretário de Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Oliveira Caó, manifestando o 

esforço desenvolvido pelo FONSET e conclamando os representantes das centrais sindicais e 

instituições empresariais, no sentido de transformar 1994 no ano do emprego. Nesta oportunidade, 

fez a entrega do Plano de Trabalho do SINE/Rio de Janeiro relativo ao exercício/1994. O mesmo 

Secretário fez em breve relato sobre o projeto ticket-cinema divulgando alguns dados básicos 

sobre o projeto, apresentando proposta de financiamento com recursos do FAT. Dando 

continuidade à reunião, o Sr. Plínio Sartri formalizou a entrega do Plano de Trabalho do SINE/São 



Paulo e, nesta oportunidade, solicitou ao Sr. Ministro Walter Barelli que faça gestões junto ao 

Presidente da República para que o Programa Nacional do Desenvolvimento do Artesanato saia da 

esfera do Ministro da Ação Social e retorne ao Ministério do Trabalho. Para o Conselheiro Ivan 

Guimarães, da CUT, as questões colocadas relativas a emprego vão além do SINE, alegando que 

elas passam pelo SINE e que a criação de lotes enormes de emprego depende de grandes 

iniciativas, propondo uma revisão nos critérios que foram estabelecidos pelo CODEFAT para 1993, 

principalmente naqueles que condicionam a liberação de recursos, aos acordos em câmaras 

setoriais. Enfatizou ser necessário estabelecer critérios mais claros e urgentes para 1994. Item 1 – 

Entrega da Ata da reunião anterior: Foi distribuída a ata relativa a 20ª reunião ordinária para 

sugestões e alterações a serem feitas, dentro do período de 5 dias previsto para que os 

Conselheiros se manifestem junto à Secretaria-Executiva, após o que, será dada como aprovada. 

Item 2 – Contrato DATAMEC: A pedido do Presidente do CODEFAT. Dr. Alexandre Loloian, o 

Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Lima, fez um amplo e detalhado esclarecimento sobre as 

negociações havidas entre os técnicos do Ministério do Trabalho e da Empresa prestadora de 

serviços para estruturação do Plano de Trabalho da DATAMEC, deixando claro que a minuta do 

contrato já havia sido aprovada pelo GAP, precisando ainda ser aprovada pelo CODEFAT. O 

Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Lima ressaltou que o Plano de Trabalho foi apresentado de 

forma incompleta, não atendendo as determinações da SPES, e do GAP e ultrapassando o limite 

de valor fixado pelo CODEFAT (vinte e dois milhões de dólares em moeda americana). Após 

longas discussões, consensou-se que a DATAMEC entregará o Plano de Trabalho à 

SE/CODEFAT, atendendo às modificações sugeridas pelo CODEFAT, até o dia 11 (onze) de 

fevereiro/94, para ser distribuído aos Conselheiros. Marcaram-se as próximas reuniões do GAP e 

do CODEFAT, para o dia 22 (vinte e dois) de fevereiro/94, objetivando equacionar em definitivo o 

acerto do contrato DATAMEC. Item 3 – Reciclagem Profissional a ser operacionalizada pelo SINE: 

O Conselheiro Ivan Guimarães, da CUT, manifestou a preocupação da entidade por ele 

representada no sentido da necessidade dos cursos de reciclagem profissional serem voltados 

para o aspecto da cidadania no sentido de orientações, de instruções, com conteúdos que 

abranjam os direitos, e os deveres dos trabalhadores. Segundo o Conselheiro Ivan Guimarães, o 

CODEFAT tem o papel de definir as regras de financiamento desses cursos, e desta forma, tem 

que ter critérios e parâmetros claros para defini-las. Propondo, em seguida, que o fórum adequado 

para tratar desta questão é um Seminário, inclusive com a participação do FONSET. Ficou 

marcada, entre 28 de fevereiro e 4 de março/94, a data para a realização do Seminário sobre 

Reciclagem Profissional. Item 4 – Licitação para aquisição de equipamentos destinados a 

informatização do Programa do Seguro-Desemprego. O Presidente, Dr. Alexandre J. Loloian, 

solicitou ao Sr. Israel de Melo Rodrigues, Presidente da Comissão de Licitação do MTb, um breve 

relato sobrte a matéria. O Sr. Israel, informou que as datas programadas vêm sendo cumpridas 

rigorosamente. Informou ainda que para a concorrência nº 001 (equipamentos) que é a mais 

pesada em termos de valor, aproximadamente 90 (noventa) empresas retiraram o Edital; 



concorrência nº 002 (mobiliário), cerca de 65 (sessenta e cinco) empresas; concorrência nº 003 

(equipamentos de apoio), 45 (quarenta e cinco) empresas, e a concorrência nº 004 (“software”), 45 

(quarenta e cinco) empresas. Item 5 – Autorização pelo GAP da depuração das fitas da Lei 4.923, 

conforme solicitação do representante do MPS. O Presidente do CODEFAT, Dr. Alexandre Jorge 

Loloian, informou que a DATAMEC atendeu à solicitação do MPS, em decorrência da autorização 

dada pelo GAP. Item 6 – Operação e perspectiva no âmbito do FAT-NAVAL/BNDES: O 

Conselheiro Isac R. Zagury, Representante do BNDES, solicitou ao CODEFAT a relação dos 

signatários do acordo da Câmara Setorial da Indústria Naval, objetivando enviá-la a todos os 

agentes financeiros da FINAME de modo a contemplar os mutuários com melhores condições de 

financiamento. O mesmo Conselheiro, evidenciou o crescimento da demanda de pleitos geradores 

de emprego, que não se enquadram nos termos da Resolução CODEFAT nº 40, de 12 de maio de 

1993 (Decálogo), alegando que esses pleitos não podem ser financiados com recursos dos 

depósitos especiais do FAT. O Conselheiro Ivan Guimarães, da CUT, em concordância com o 

exposto pelo representante do BNDES, informou que existem várias demandas e que a tendência 

é expandir a partir da atuação do FONSET. Salientou ser importante a criação de mecanismos que 

melhorem o relacionamento com o FONSET, e que fique transparente a todos, quais as 

possibilidades de intervenção do CODEFAT na geração de emprego. Dentro dessa linha de 

raciocínio, enfatizou ainda o mesmo Conselheiro que a idéia de se promover um “Workshop” para 

definir critérios de atuação, do CODEFAT é bastante adequada para o momento. Em decorrência, 

os Conselheiros optaram pela realização do “Workshop” que em princípio foi marcada para o dia 

08 de março de 1994. Nada mais havendo foi 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, demais membros do colegiado e por mim. 
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