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Dando início aos trabalhos da reunião, Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo do 

CODEFAT, saudou a todos os presentes, e, em seguida, propôs a inserção de um item extrapauta, 

para tratar da Revisão Constitucional. Justificou esta preposição pelo fato de haver rumores e 

tendências no Congresso Revisor no sentido de excluir o Programa do Seguro-Desemprego da 

órbita do Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo vendo o Seguro-Desemprego como um 

simples benefício assistencial a ser administrado no âmbito do Ministério da Previdência Social – 

MPS. Em decorrência, o GAP aprovou a elaboração de um documento a ser encaminhado ao Sr. 

Relator, consubstanciando a posição do CODEFAT, no sentido de que seja preservado direito social 

de fundamental importância para o trabalhador brasileiro que é o Seguro-Desemprego. O 

documento deverá ressaltar a pertinência da inserção no Capítulo da Seguridade Social, de seção 

especificamente destinada às ações relativas ao Trabalho, vez que o instituto em causa constitui um 

direito social do trabalhador a ser preservado pelo Congresso Revisor. O mesmo documento, deverá 

alterar, caso haja extinção das contribuições para o PIS e o PASEP, que volume de recursos 

compatível deverá ser assegurado para o FAT, objetivando à continuidade do Programa do Seguro-

Desemprego e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico com vistas à geração 

de emprego e renda. O documento foi aprovado pelo GAP, e será submetido à apreciação do 

CODEFAT. 

 

ITEM 1 Memórias relativas às reuniões 5ª e 6ª extraordinárias e 30ª ordinária. 

Distribuídas aos membros do GAP, para leitura e manifestação dentro do prazo 

previsto. Após o que, serão consideradas aprovadas. 

                  
ITEM 2 Discussão do Termo de Referência sobre Licitação de Consultoria referente à Resolução 

nº 54. 



Após análise pelos membros do GAP, este item foi aprovado, com algumas alterações, 

para ser submetido ao CODEFAT. 

 

Face ao adiantado da hora, e tendo em vista a reunião do CODEFAT, com início 

previsto para às 14h, os demais itens da pauta foram postergados para a próxima reunião do GAP, 

sendo encerrada a reunião. E após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e 

demais membros presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT.                  
 

 
RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA                    ___________________________ 
Coordenador 
 
WILLY FISCHER                                                   ___________________________ 
Titular/Força Sindical 
 
MARIO ESTEVES FILHO                   ___________________________ 
Suplente/BNDES 
 
IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES                     ___________________________ 
Titular/CUT 
 
PAULO MACHADO                                                               ___________________________ 
Titular/MPS 
 
RODOLFO PERES TORELLY                             ___________________________ 
Titular/MTb 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA                             ___________________________ 
Titular/CNI 
 
CRISTINALICE M. S. DE OLIVEIRA                                   ___________________________ 
Suplente/CNC 


	ASSUNTO: 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT
	DIA           : 16.03.94
	HORA      : 9H  30M 
	LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F
	ITEM 1 Memórias relativas às reuniões 5ª e 6ª extraordinárias e 30ª ordinária.
	Distribuídas aos membros do GAP, para leitura e manifestação dentro do prazo previsto. Após o que, serão consideradas aprovadas.
	                 


