
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  

- CODEFAT -  
 

24ª Reunião Ordinária do CODEFAT

DATA: 14 de junho de 1994  

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

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

Ministérios, nesta capital, realizou-se a vigésima quarta (24ª) Reunião Ordinária do Conselho 

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

Valmir Dantas, titular/MTb. Presentes os Conselheiros, Willy Fischer, titular/Força Sindical, Tiago 

Nogueira, titular/CUT, Alencar Naul Rossi, Titular/CNF, os suplentes, Carlos Everaldo dos 

Santos/CGT, Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães/CUT, Dagmar Mª de Santana Martins/CNC, 

Alexandre Morado do Nascimento/MPS, Fernando José Froes de Carvalho/BNDES e o Secretário-

Executivo do CODEFAT, Ricardo Roberto de Araújo Lima. Dando início aos trabalhos o Presidente 

Dr. Valmir Dantas saudou a todos os presentes, e, em nome do Sr. Ministro Marcelo Pimentel, 

salientou que é intenção da nova administração dar seqüência ao bons trabalhos desenvolvidos e 

apoiar o CODEFAT nas suas resoluções. Em seguida apresentou o Secretário da Secretaria de 

Políticas de Emprego e Salário, Dr. Vicente Luiz Barbosa Marotta que deverá assumir a Secretaria-

Executiva do CODEFAT. O Dr. Ricardo Lima deu boas vindas ao novo Presidente do CODEFAT e 

ao futuro Secretário-Executivo do CODEFAT e em seguida perguntou aos Srs. Conselheiros se 

gostariam de acrescentar algum assunto na pauta. Ao que, o Sr. Ivan Guimarães representante da 

CUT, disse que o item 8 da pauta deveria ser desenvolvido como informe, pois o mesmo não havia 

sido discutido anteriormente no GAP e não foi enviado em tempo hábil, como determina o 

Regimento Interno. Fazendo uso da palavra, Dr. Ricardo Lima alegou que o assunto em pauta 

havia sido discutido na reunião do GAP do dia 06/06. Em seguida, ainda sobre a pauta o Sr. Ivan 

Guimarães disse que além do informe sobre os convênios do SINE, deveria ser discutido a 

renovação dos convênios para o próximo ano. Solicitou ainda, o mesmo Conselheiro a inclusão de 

uma Carta da Bancada dos Trabalhadores sobrte assuntos relativos ao BNDES. ITEM 1 – Foram 

entregues as atas da 16ª Reunião Extraordinária e 23ª Reunião Ordinária do CODEFAT. Em 

seguida Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT disse que do item 2 ao 6 embora 

pudessem ser discutidos, na realidade seriam temas para ratificação pois já haviam sido 

amplamente discutido pelo GAP e já era do conhecimento do CODEFAT. Quanto aos itens 4 e 5, 

que tratam do contrato com a Fundação SEADE e DIEESE, já foram assuntos aprovados pelo 

próprio CODEFAT, cabendo a SPES fazer algumas adaptações. Quanto ao item 2 que trata do 



contrato SERPRO/RAIS/1993, foram dados alguns esclarecimentos e aprovado o contrato. ITEM 3 

– Contrato da FIA/USP, aprovado na reunião do GAP do dia 16/05/94. O Presidente do CODEFAT, 

Sr. Valmir Dantas, propôs uma alteração na cláusula 6ª do contrato. Aprovado. ITEM 4 e 5 – 

Contrato da Fundação SEADE e DIEESE. O Secretário-Executivo do CODEFAT passou a palavra 

ao Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura, o qual fez alguns comentários sobre 

o andamento das negociações com a Fundação SEADE, que se encontra em fase conclusiva, o 

que não implicará em alteração na minuta do contrato. ITEM 6 – Minuta de Resolução aprovada no 

GAP no dia 06/06 que trata sobre as Comissões Tripartite nos Estados. Foi retirado de pauta, a 

pedido do Sr. Presidente do CODEFAT, que alegou necessitar de tempo para estudar o assunto. 

Item 7 – IBGE. Deverá ser feita uma reunião com o IBGE para discutir a totalidade das relações 

das diferentes pesquisas, sem tratar especificamente da solicitação de financiamento do FAT para 

pesquisa sobre a economia informal. Item 8 – Vínculos empregatícios constantes da RAIS, códigos 

6, 7 e 8. O Presidente do CODEFAT, Dr. Valmir Dantas falou sobre o caso da Prefeitura de Olinda 

que teve problemas na emissão da RAIS e por isso não pode ser processada redundando na falta 

do pagamento do Abono Salarial. Após longa discussão sobre os vínculos 6, 7 e 8 foi proposto 

pelo Sr. Presidente do CODEFAT, Dr. Valmir Dantas, que o assunto fosse estudado pelo GAP, que 

deverá propor a regulamentação do assunto e posterior análise pelo CODEFAT. A Coordenadora 

da CGIT (RAIS e Lei 4.923), Drª. Vera Marina, informou aos membros as providências tomadas 

junto ao SERPRO, no sentido de ser feito o reprocessamento da RAIS da Prefeitura de Olinda e de 

outras Prefeituras. Informes. Item 9 – Subgrupos do GAP. O Presidente do CODEFAT, Dr. Valmir 

Dantas, reiterou a importância da participação dos membros nos subgrupos, por ser um 

mecanismo capaz de dar respostas eficientes às demandas. Item 10 – Quadro Demonstrativo do 

Abono Salarial – 93/94. Foi distribuído para conhecimento e análise pelos Srs. Conselheiros. Item 

11 – Convênio SINE. A pedido do Conselheiro Ivan Guimarães, foi discutido critérios para 

renovação dos convênios, para o próximo exercício. Pelos membros foi proposta a realização de 

uma reunião do GAP específica, para discutir sobre o assunto, devendo ser convidado 

representantes do FONSET, com vistas a elaborar Planos de Trabalho para um período de dois 

anos, bem como estudar novos critérios que possam contribuir para melhorias nos convênios 

SINE. Item 12 – Relatório BNDES, janeiro-abril/94. Foi distribuído para conhecimento dos Srs. 

Conselheiros. Item 13 – Alteração do Decreto RAIS. Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo do 

CODEFAT, explicou que em decorrência do Decreto nº 76.900 de 23 de dezembro de 1975, que 

dá exclusividade ao SERPRO para processamento da RAIS, e tendo em vista algumas 

dificuldades surgidas durante as negociações do contrato, foi sugerido na reunião do GAP do dia 

06.06.94 a alteração do Decreto. O GAP deverá apresentar estudo sobre o assunto, com vistas a 

alteração do Decreto. Item 14 – A Síntese do Seguro-Desemprego, relativo a março de 1994 foi 

entregue para conhecimento dos Srs. Conselheiros. Item 15 – Lei 4923/65 – Análise Mensal do 

Mercado de Trabalho, referente Jan-Fev/94 e Índice Mensal de Emprego, referente Jan-Mar/94. 

Foram entregues para conhecimento dos Srs. Conselheiros. Em seguida o Presidente do 



CODEFAT, Dr. Valmir Dantas se reportou a carta da Bancada dos Trabalhadores que foi inserida 

na pauta à pedido do Sr. Ivam Guimarães, representante da CUT. O Conselheiro Williy Fischer, da 

Força Sindical, justificou a Carta da Bancada dos Trabalhadores, diante da matéria veiculada na 

imprensa sobre o débito do BNDES junto ao Tesouro Nacional, sobre o relatório do TCU que 

aponta elevado nível de inadimplência dos investimentos realizados pelo BNDES e da necessidade 

do CODEFAT dispor de informações precisas sobre a utilização do estoque de recursos do FAT no 

BNDES. Ainda se reportando ao BNDES, o Conselheiro Willy Fischer, reiterou a solicitação da 

participação da Bancada dos Trabalhadores no Conselho Administrativo do BNDES. Em seguida o 

Conselheiro Fernando Froés, representante do BNDES, informou que normas operacionais do 

Banco não permitem empréstimos ao setor editorial e gráfico e diante do não atendimento à 

solicitações de alguns jornais, o BNDES está sofrendo represálias desse setor. Em seguida, o 

representante do BNDES, fez um demonstrativo dos valores dos Termos Aditivos dos Setores 

Automotivo, Agrícola e Naval, informando que o BNDES obedece uma programação, e os recursos 

saem de acordo com a demanda. Continuando, o mesmo Conselheiro disse que os 120 milhões de 

dólares, destinados ao setor automotivo, já foram utilizados havendo necessidade de aumentar as 

dotações de recursos para esse setor. Quanto ao Setor Agrícola, dos 200 milhões de dólares, 

encontra-se restrito a 21 milhões de dólares; quanto ao Setor Naval vários problemas foram 

apontados pelo representante do BNDES: o acordo da Câmara Setorial, o empréstimo concedido 

com juros menores pelo Fundo da Marinha Mercante, e que o grande número de demandas do 

Setor Naval é do Setor Público como Vale do Rio Doce, Petrobrás, impedindo empréstimo para o 

Setor Público, está praticamente inviabilizando, devido a inadimplência para com o BNDES, 

embora a Petrobrás tenha conseguido a excepcionalidade,  por razões de programação financeira, 

teve que postegar o investimento. Em relação a segunda informação, o representante do BNDES, 

Conselheiro Fernando Fróes, informou que o Relatório do Tribunal de Contas da União, citado na 

carta da Bancada dos Trabalhadores é elogiativo ao BNDES. Disse ainda que a inadimplência do 

BNDES em 31 de julho de 1993, tinha um valor de inadimplência de 5,8 bilhões de dólares e 

encerrou o ano de 1993 com apenas 1,3 bilhões de dólares o que representa pouco mais de 3% de 

índice de inadimplência. Ainda o mesmo representante do BNDES falou sobre a reivindicação da 

Bancada dos Trabalhadores para participar do Conselho Administrativo do BNDES, informou que 

existe um projeto de lei encaminhado ao Congresso alternando a Lei 8.019, de autoria do 

Deputado José Serra onde prevê a ampliação do número de Conselheiros do Banco ampliando 

uma vaga para representação dos trabalhadores e uma especificamente para os empregadores. 

Em seguida, o representante do BNDES submeteu ao Conselho o modelo da nova placa das 

empresas que obtém financiamento do BNDES oriundos do FAT. O Presidente do CODEFAT, Dr. 

Valmir Dantas solicitou ao BNDES que respondesse a Carta da Bancada dos Trabalhadores 

abrangendo a discussão do relacionamento FAT/BNDES sobre o papel da Instituição na geração 

de emprego no País, o que foi aceito pelo Conselheiro Fernando Fróes. O Presidente do 

CODEFAT, em seguida passou a palavra para o Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro 



de Moura que disse da oportunidade de abrir a discussão sobre o papel que o BNDES tem na 

geração de emprego no país, na reunião do FONSET em agosto onde terá esse assunto como 

tema. Em seguida Dr. Ricardo Lima, então Secretário-Executivo do CODEFAT agradeceu a todos 

a cooperação que recebeu durante os dois anos que esteve no cargo e desejou êxito ao novo 

Presidente e Secretário-Executivo do CODEFAT. Em nome da Bancada dos Empregadores o 

Conselheiro Alencar Naul Rossi agradeceu a seriedade e dedicação do Dr. Ricardo Lima. Em 

seguida o Conselheiro Ivan Guimarães, em nome da Bancada dos Trabalhadores agradeceu as 

realizações do Dr. Ricardo Lima, elogiou a atuação do mesmo sempre com espírito democrático, 

mas enérgico na condução do Conselho. O mesmo Conselheiro enalteceu o trabalho, dizendo que 

o Conselho avançou bastante tornando-se referencial para outros fóruns de negociação. O 

Presidente do CODEFAT agradeceu a presença de todos e solicitou colaboração no sentido do 

Conselho poder cumprir seu papel junto aos trabalhadores. O representante do BNDES pediu a 

palavra para agradecer a gestão do Dr. Ricardo, bem como desejar êxito a gestão que ora se 

inicia. 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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