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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 

 
 
ASSUNTO: 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 08.09.93 
HORA      : 14 HORAS 
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
 
 
ITEM 1 Atas. O Secretário-Executivo, mais uma vez, informou aos representantes que as atas 

estão sendo redigidas de forma mais concisa. 
                
ITEM 2 Apresentação do edital para licitação dos equipamentos para informatização do Seguro-

Desemprego/DRT, após algumas alterações quanto à especificação do material, foi 
aprovado o trabalho técnico do Subgrupo de Informática que foi considerado pronto 
para apreciação na reunião do CODEFAT, dia 14.09. Ficou aprovada também a criação 
de uma Comissão Tripartite para atuar por um período de 2 meses junto à DATAMEC, 
com o objetivo de avaliar o atual contrato quanto à propriedade das ações ali 
estabelecidas e aos custos envolvidos, além disso, avaliar-se-ão os serviços prestados 
pela empresa. 

 
ITEM 3 Propostas de Pauta para as próximas reuniões do GAP  e CODEFAT. Baseado no 

Sumário de Ações apresentado pela Bancada dos Trabalhadores, Dr. Ricardo fez um 
comentário das Pré-Pautas, as quais contemplavam ações do Sumário e outros itens que 
se fizeram necessários. 

 
Extra Pauta: 
 
 Minuta da Resolução que trata do Abono Salarial 93/94. Os integrantes do Grupo 

aprovaram o art. 4º ficando de ser estudado o art. 9º que trata do pagamento da tarifa à 
Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S/A, pela identificação do trabalhador 
que faz juz ao Abono. 

  
ITEM 5 Minuta da Carta resposta do Presidente do CODEFAT ao Presidente do FONSET sobre 

repasse de recursos para os SINE. A minuta deve ser alterada e apresentada ao 
CODEFAT. Ficou decidido que para atender aos Estados que não têm SINE deverá ser 
feita uma Resolução para aprovação na próxima reunião do CODEFAT. 

 
ITEM 6 Outros Assuntos: 
 
 – Informativo sobre Projetos Apoiados pelo Sistema BNDES com recursos do FAT de 

janeiro a junho/93. Foi distribuído o material para conhecimento dos integrantes do 
Grupo. 
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 – III Encontro do CODEFAT – O Encontro deverá ser realizado em um período de 3 
dias e preparado por uma comissão composta de representantes das Bancadas, sob 
coordenação do representante do BNDES Sr. Mário Esteves, em reunião marcada para o 
dia 14.09 à 10h. 

 
 – FOI APROVADA, como Extra-Pauta, a realização de uma Reunião Extraordinária do 

CODEFAT em São Paulo para acompanhamento das atividades do SINE naquele 
Estado.   

             
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                          _______________________________ 
 
 
JORGE HIGASHINO/CNF                                                  _______________________________ 
 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                           _______________________________ 
 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT             _______________________________ 
 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                  _______________________________ 
 
 
LUIZ CARLOS V. VASCONCELOS/CNC                         ______________________________ 
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