
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
 
ASSUNTO: 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 

DIA           : 06.10.93 

HORA      : 14 HORAS  

LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F  

 

 
ITEM 1 Memória da 20ª  Reunião Ordinária do GAP. Distribuída e aprovada a memória da 19ª 

Reunião Ordinária do GAP. 
                
ITEM 2 Apresentação da proposta por Empresa de Consultoria de Recursos Humanos, sobre 

reestruturação da SE/CODEFAT. A apresentação foi feita pelo Sr. Cid Nardy, da 
empresa Enquete Pesquisa de Opinião e Mercado, que objetiva ao final do trabalho 
fazer recomendações básicas para a estruturação da SE/CODEFAT. A proposta 
preliminar foi aprovada ficando de ser novamente apresentada quando o trabalho estiver 
mais adiantado, numa reunião do GAP e posteriormente no CODEFAT. A conclusão do 
trabalho está previsto para 40 a 50 dias, estes a partir do dia 06/10, ficando para o dia 
08/12, aproximadamente. A Secretaria-Executiva do CODEFAT deve formalizar a 
solicitação de atendimento  da proposta da citada empresa à CNF, CNI e CNC. 

 
ITEM 3 Posição do MPS após reunião com o Secretário de Orçamento e Finanças as 

SEPLAN/PR quanto a renovação do Contrato SERPRO: RAIS 1992/1993. O Sr. Paulo 
Machado, representante do MPS, informou da impossibilidade de haver a reunião por 
motivo de mudança do Secretário de Orçamento e Finanças da SEPLAN/PR. Ficou de 
dar uma posição na próxima reunião do GAP dia 14/10. 

 
ITEM 4 Continuação da discussão da proposta de aperfeiçoamento do Programa Seguro-

Desemprego nos Estados. Foi entregue o material, em atendimento as solicitações feitas 
na reunião do GAP realizada no dia 29.09. o Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo 
pediu que fosse encaminhado a SE/CODEFAT qualquer sugestão, até o próximo dia 
14.10. 

 
ITEM 5 Continuação da apresentação da proposta preliminar de reformulação da Legislação do 

Programa Seguro-Desemprego. Houve prosseguimento da discussão da Proposta e 
foram feitas alterações. Foi sugerido para que a próxima reunião do GAP se realizasse 
no dia 14.10.93 começando às 10h para a conclusão do assunto. 

 
ITEM 6 Outros assuntos: 
 
 – III Encontro. Ficou decidido que permanecesse o dia 29.10 para a sua realização, e os 

membros do GAP irão participar e deve ser ampliado a lista de convidados. O assunto 
deve constar da Pauta do CODEFAT. Foi pedido sugestões a serem enviadas ao 
BNDES e SE/CODEFAT até 19.10.  

 



 – Manual de Atendimento do Seguro-Desemprego. O material foi distribuído e 
informado pelo Coordenador do Programa que as alterações que vierem a ser feitas 
serão encaminhadas, para sua permanente atualização. 

  
 – Contrato com os Correios. Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo, disse da 

necessidade do contrato para distribuição do material relativo a RAIS e a Lei 4923/65. 
Foi entregue a Minuta do contrato e pedido sugestões até a próxima reunião do GAP do 
dia 14.10 e posterior ratificação na reunião do CODEFAT no dia 19.10. 

             
 

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Secretário-Executivo e demais 
membros presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 
 
RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA               _______________________________ 
Secretário-Executivo 
 
MARIO ESTEVES FILHO/BNDES                     _______________________________ 
  
JORGE HIGASHINO/CNF                                   _______________________________ 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                           _______________________________ 
 
LUIS ANTONIO MARTINS/CUT                            _______________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                   _______________________________ 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                         _______________________________ 
 
LUIS CARLOS V. DE VASCONCELOS/CNC            _______________________________ 


