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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
ASSUNTO: 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 01.09.93 
HORA      : 14 HORAS 
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
 
ITEM 1 ATAS – foi informado pelo Sr. Coordenador que as mesmas estão sendo refeitas, de 

forma sintética, para facilitar a identificação dos itens aprovados. 
                
ITEM 2 A SE/CODEFAT apresentou a Proposta Orçamentária, ao GAP, após analisá-la, 

solicitou à Secretaria-Executiva um detalhamento da composição da receita proveniente 
da fonte 140. 

  
ITEM 3 Prosseguimento da discussão sobre o documento Sumário de Ações. Ficou decidido que 

a proposta da Estrutura de Pessoal do Programa de Seguro-Desemprego, sob a 
responsabilidade do membro Jorge Higashino, será apresentada na reunião do dia 22 de 
setembro. Quanto ao início das ações concretas para o programa de informatização das 
DRT - inclusive acompanhamento e licitação, a SAG coletou dados para completar o 
Relatório de informações, relativos à localização de Postos e pessoal efetivo existente 
nas DRT, para ser entregue ao GAP.  

 
ITEM 3.1 Leitura do ofício do FONSET, com proposta de repasse de recursos para os SINE. 

Ficou aprovado que será dado tratamento diferenciado para cada SINE; os SINE que 
pediram abaixo do teto, terão tratamento especial; deliberou-se que o prazo final de 
apresentação do Plano de Trabalho será até dia 03 de setembro. Ficou decidido ainda 
que o SINE apresentará ao GAP na reunião do dia 20 de outubro Proposta para o 
exercício de 1994 para posterior apresentação ao CODEFAT, de 30/11.  

 
ITEM 4 A Medida Provisória nº 346, de 28/08/93, reedita a Medida Provisória nº 337 e, segundo 

a assessora Drª. Elizabeth Contreiras, mantém os mesmos termos das anteriores, não 
tendo sido inserido as modificações sugeridas pela SPES. Ficou aprovado que a 
Secretaria-Executiva do CODEFAT, deverá encaminhar um expediente ao Relator da 
Comissão Especial do Congresso, solicitando que seja feito um Projeto de Conversão 
acatando as sugestões feitas pela SPES através das emendas apresentadas. Foi aprovada 
a criação de Comissão para ir ao Congresso tratar do assunto. Outrossim, foi aprovada 
ação pela SE/CODEFAT no sentido de encaminhar ao Secretário-Executivo do 
Ministério da Fazenda expediente solicitando informações das conclusões da Comissão 
que foi criada para tratar da dívida do Tesouro Nacional com o FAT. 

 
ITEM 5 Quanto à definição de um Plano Diretor de Informática para o Seguro-Desemprego, a 

CMI/MTb informou que será contratada uma empresa de consultoria para mapear os 
trabalhos que estão sendo realizados pela DATAMEC. Informou ainda, que está em 
andamento o contrato de Gestão a ser firmado entre o MTb e DATAMEC, SERPRO e 
CEF. O Presidente do SINDNAVAL/PA fez uso da palavra, tendo demonstrado 
interesse em criar comissão para acompanhamento dos recursos a serem destinados à 
Indústria Naval do Pará.  
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Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 
 
RICARDO ROBERTO DE A. LIMA                   _____________________________ 
Coordenador    
 
MÁRIO ESTEVES FILHO/BNDES                           _____________________________ 
 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                            _____________________________ 
 
 
IVAN G. R. GUIMARÃES/CUT                 _____________________________ 
 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                   _____________________________ 
 
 
LUIZ CARLOS V. VASCONCELOS/CNC                         _____________________________ 
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