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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
 
ASSUNTO: 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT 

DIA           : 30.05.94 

HORA      : 14 HORAS  

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

 

  

ITEM 1 Foi entregue a Memória da 34 ª Reunião Ordinária do GAP. 

Foi entregue para manifestação. 
 

ITEM 2 Apreciação de projeto para a definição dos Conselhos nos Estados. 

 Foi entregue a Minuta de Resolução para ser discutida. Pelo representante da Força 

Sindical, Willy Fischer, foi dito que na última reunião do FONSET foi discutida a 

necessidade da criação das comissões tripartites e sugeriu um contato do secretário-

Executivo do CODEFAT com o FONSET e que o GAP fizesse uma proposta ao 

CODEFAT para realização de reuniões nos Estados com vistas a conhecer o trabalho 

das citadas comissões. Foi solicitado pela representante do BNDES, Sra. Marta 

Prochinik, e pela bancada dos Trabalhadores, que o estudo da minuta de resolução fosse 

mais detalhado. Assim sendo, foi criada Comissão composta pelo Sr. Willy Fischer, 

Força Sindical; Srª. Marta Prochinik, do BNDES; Sr. João Pedro, Coordenador 

Nacional do SINE/MTb; FONSET; Sr. Álvaro Luchiezi pela SPES/MTb e Srª. Sandra 

Lage pela SPES/MTb. A reunião ficou marcada para o dia 06.06 às 9h na sala 435 do 

Bl. F e será pautada na reunião do GAP, no mesmo dia.  

                   

 ITEM 3 Distribuição do PDI/SPES (Versão Preliminar) desenvolvido pelo SERPRO. 

Foi distribuído para apreciação dos Srs. Representantes no GAP devendo ser pautado o 

assunto para a reunião do dia 06.06.  

 

 ITEM 4 Minuta de expediente do Secretário-Executivo do CODEFAT ao IBGE, para ser levada 

à consideração do CODEFAT.  

Após a leitura foi solicitado pelo representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães, alteração 

na minuta por não estar de acordo com o que foi decidido na reunião do GAP. Dr. 

Ricardo, Secretário-Executivo do CODEFAT solicitou aos representantes da CUT e do 
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BNDES a elaboração da minuta para apresentação na reunião do GAP, no dia 06.06, 

ficando a Secretaria-Executiva do CODEFAT de encaminhar, como subsídio para este 

trabalho, a transcrição da reunião em que o assunto foi discutido. 

  

ITEM 5 Apresentação do cronograma de reuniões do Subgrupo de Informática. 

Foi entregue proposta de uma nova composição do subgrupo pelo motivo de alguns 

representantes não estarem mais no MTb ou no GAP. Ficaram de ser confirmados pelo 

BNDES, MPS, CGT os seus representantes no subgrupo. O citado subgrupo teve sua 

reunião marcada para o dia 09.06 onde será montado o cronograma de reuniões. O 

representante da Força Sindical, Sr. Willy Fischer inqueriu sobre a possibilidade de o 

Consultor da CEPAL junto ao CNIS colaborar com o subgrupo. 

  

ITEM 6 Tópicos para discussão preliminar de modelagem de informações do FAT e licitação da 

operacionalização do Seguro-Desemprego. 

                  Foi entregue relação dos Tópicos que servirão de base para o termo de referencia 

relativo à modelagem de informações do FAT. O tema da licitação da operacionalização 

do Seguro-Desemprego não foi discutido porque, embora o documento estivesse pronto, 

as Coordenações da SPES não tiveram tempo de apreciá-lo. 

 

ITEM 7 Outros assuntos: 

 

– Relação das Comissões. Foi entregue uma relação com a composição dos diversos 

Subgrupos (termo mais adequado do que Comissões) 

 

– Quadro demonstrativo do Abono Salarial – 93/94. foi entregue para conhecimento dos 

Srs. representantes no GAP. 

 

 – MPS/SERPRO. Caso seja nomeado o Presidente do CODEFAT o convênio será 

assinado para ser referendado ns reunião, após a aprovação ad referendum, do 

CODEFAT, dia 14.06. os itens 2. 3 e 6 necessitam de estudos para redução de custos 

pelo SERPRO. 

 

 – Dr. Ricardo fez comentários sobre o andamento da Medida Provisória que trata o 

SELIC.  
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– Foi entregue material relativo à matéria veiculada na Imprensa sobre a informatização 

da intermediação de mão-de-obra no SINE-DF. 

                   

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 

 

RICARDO ROBERTO DE ARAUJO LIMA  ________________________________ 
Coordenador 
 

ALVARO LUCHIEZI JUNIOR                                       ________________________________ 
Suplente/MTb 
 

PAULO MACHADO                                           ________________________________ 
Titular/MPS 
 

MARTA PROCHINIK                                           ________________________________ 
Suplente/BNDES 
 

ADEMAR SHIRAISHI                          ________________________________ 
Suplente/CGT 
 

WILLY FISCHER                           ________________________________ 
Titular/Força Sindical 
 

IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                              ________________________________ 
Titular/CUT 
 

SÉRGIO EDUARDO DOS S. PYRRHO                              _______________________________ 
Titular/CNI 
     

LUIZ CARLOS VIANA DE VASCONCELOS                    _______________________________ 
Titular/CNC 
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