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BRASÍLIA, 19 DE NOVEMBRO DE 1992. 

 

Aos dezenove (19) dias do mês de novembro de 1992, às 14:30 hs, no 8º andar do Bloco "C" da 

Esplanada dos Ministérios, nesta Capital, realizou-se a nona (9ª) Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, sob a Presidência do 

conselheiro Santiago Ballesteros Filho, membro titular/CNI. Presentes os Conselheiros, Francisco 

Marsiglia, suplente/MTb, Celecino de Carvalho Filho, suplente/MPS, Fernando Fróes de Carvalho, 

suplente/BNDES, Willy Fischer, titular/Força Sindical, Rui César Leitão, suplente/CGT, Tiago 

Nogueira, titular/CUT e Dagmar Maria de Santana Martins, suplente/CNC, e o Secretário-

Executivo, Ricardo Roberto de Araújo Lima. Participaram também da reunião o Ministro Walter 

Barelli, do Trabalho e o Ministro Jamil Haddad, da Saúde. Inicialmente, o Ministro Walter Barelli 

cumprimentou os Conselheiros, ressaltando que a reunião extraordinária havia sido solicitada por ele 

ao Presidente do Colegiado, agradecendo o esforço pessoal de todos para tornar sua realização 

possível. O Sr. Ministro disse, ainda, que a pauta da reunião estava distribuída sendo o primeiro 

assunto a análise e deliberação quanto à liberação da 2ª parcela do empréstimo ao INAMPS. Em 

seguida, pediu ao Dr. Santiago Ballesteros, como Presidente, para assumir a direção dos trabalhos. O 

Sr. Presidente solicitou aos Conselheiros que se manifestassem, principalmente aqueles que 

tivessem alguma dúvida sobre tal liberação. O Conselheiro Tiago Nogueira da CUT, argumentou 

que estava de acordo com o empréstimo, impondo as seguintes condições: constituição de conselhos 

nos Estados, pelo Ministério da Saúde; e que o INAMPS faça uma prestação de contas mais clara, 

exemplificando a identificação da verba que foi destinada ao setor privado e ao setor público; o que 

foi alocado a entidades filantrópicas e não filantrópicas, etc.. O conselheiro Willy Fischer ressaltou 

que empréstimos como este não se constituem em solução para a questão da saúde. A Conselheira 

Dagmar foi favorável ao empréstimo, manifestando sua preocupação com o vulto da utilização de 

recursos do FAT e acrescentando que considerava que, com os 3,2 trilhões, o assunto estivesse 

resolvido definitivamente. O Conselheiro Fernando Fróes também foi favorável, explanando que 

considerava altamente positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de iniciar o 

processo de regularização das fontes de recursos para a saúde. Pelo Sr. Presidente Santiago 



Ballesteros Filho, foi colocada a sua preocupação com relação ao montante de Títulos a ser emitido 

pelo Tesouro Nacional. Pelo Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Lima, foi esclarecido que a reserva 

técnica definida por lei é da ordem de um pouco mais de oitocentos milhões de dólares e que, 

atualmente, o FAT dispõe de aproximadamente o dobro desse valor. Informando que, face a isso, a 

curto prazo, não existe preocupação maior com relação a uma possível exaustão desses recursos. 

Esclareceu, ainda, o Secretário-Executivo, que os recursos que estão no Banco Central, depositados 

pelo FAT, são suficientes, não só para a cobertura do programa Seguro-Desemprego e do Abono 

Salarial, como, também, dos programas que o Ministro Walter Barelli lançará brevemente, 

diretamente voltados para o trabalhador. Pelo Ministro Jamil Haddad foi feita ampla explanação 

sobre a precária situação financeira em que se encontra o Ministério da Saúde, ante a gravidade com 

o que vem se defrontando o setor, cujas carências são inúmeras. Informou, também, que o resultado 

do julgamento do Supremo Tribunal quanto ao FINSOCIAL diz respeito apenas a uma empresa, o 

que no imenso contexto de recursos impetrados não tem grande significação financeira. O 

Conselheiro Rui Leitão, também foi favorável à liberação imediata da quantia remanescente do 

empréstimo, com a condição de que o Ministério da Saúde, venha a constituir os conselhos estaduais 

de saúde, conforme proposto pelo Conselheiro Tiago, para melhor controlar as aplicações dos 

recursos pelo setor. Em seguida, o Presidente passou a palavra para o Ministro Walter Barelli. O 

Ministro reiterou os entendimentos apresentados na reunião passada, quando pela primeira vez 

reuniu-se com os Conselheiros. Enfatizou que entende que os recursos do FAT devem estar voltados 

para o emprego, para o desempregado e para a criação de empregos, sendo que este assunto estará 

sempre na pauta de todas as próximas reuniões. Disse ainda, o Sr. Ministro, que o MTb tem o seu 

programa para emprego e para atender também ao Seguro-Desemprego, que se enquadram dentro 

dos objetivos do FAT. Em seguida, o Presidente Santiago Ballesteros Filho colocou em votação a 

liberação imediata do empréstimo aprovado pela Lei 8.458, de 11 de setembro de 1992, cujo valor é 

de Cr$ 1,8 trilhão ( hum trilhão e oitocentos bilhões de cruzeiros), para completar os cinco trilhões 

de cruzeiros autorizados pela aludida Lei. Tal liberação, conforme deliberação do Colegiado, será 

autorizada, devendo o Ministério da Saúde cumprir as seguintes condições: primeiro que as 

sugestões do Conselheiro Tiago/CUT, fossem feitas por escrito, e passassem a fazer parte da ATA, 

com aquelas premissas por ele colocadas: 1 - que o INAMPS faça uma prestação de contas 

detalhada e periódica para o FAT; 2 - que seja informado ao CODEFAT, quanto será repassado para 

o setor público e setor privado; 3 - quanto será repassado para Entidades Filantrópicas; 4 - quais os 5 

(cinco) maiores gastos em cada estado, na área de saúde; 5 - quais as 5 (cinco) principais doenças e 

tratamentos cirúrgicos realizados pelo INAMPS em cada estado; 6 - que seja exigido o cumprimento 



da Lei 8.142 de implantação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para o repasse de 

verbas. Colocado em votação o empréstimo ao INAMPS, o Conselheiro Willy Fischer votou contra 

o mesmo, mas favorável às condicionantes, caso venha a ser efetivado. Apurados os votos foi 

deliberada, por maioria, a liberação da 2ª parcela dos recursos ao INAMPS, com a observância das 

condições do Conselheiro Tiago. Após a votação o Ministro da Saúde solicitou licença para se 

retirar, agradecendo ao Colegiado a decisão quanto ao empréstimo. Passou-se ao 2º item da pauta, 

que se constituiu na aprovação da proposta de prorrogação da Lei 8.438, de 30 de junho de 1992, 

por unanimidade. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Lima, 

que esclareceu ser a prorrogação aprovada, exatamente nos termos da Lei atualmente em vigor e que 

o período seria de apenas seis meses ante a flexibilidade de que, se necessário, poderá ser 

novamente prorrogada por igual período. Em seguida o Conselheiro Willy Fischer manifestou 

interesse em saber quantos convênios o Presidente havia assinado pouco antes da reunião, tendo o 

mesmo solicitado à Secretaria-Executiva que providenciasse um resumo e enviasse aos 

Conselheiros. Foi sugerido pelo Conselheiro Willy Fischer que se fizesse uma revisão do Regimento 

Interno do CODEFAT, e que as reuniões ordinárias voltassem a ser mensais, para que o Conselho 

pudesse ter um fluxo de informações mais atualizado em relação aos acontecimentos do FAT. Ao 

final, foi marcada a próxima reunião ordinária para o dia 10 de dezembro, com a seguinte Pauta: 

revisão do Regimento Interno, discussão de Política de Emprego e Reforma Fiscal. O Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos, dando por 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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