
MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT  

 
ASSUNTO: 51ª Reunião Ordinária do GAP  
DIA           : 29.11.94 
HORA       : 14 Horas  
LOCAL     : Sala de Reuniões – 2º Andar – Bloco “F” 
 

 

ITEM 1  

 Memória da 47ª Reunião Ordinária e da 9ª Reunião Extraordinária do GAP; o Secretário-

Executivo do CODEFAT, informou que estas memórias seguiram a rotina: após feitas as 

alterações, seriam submetidas a aprovação na próxima reunião.  

 

ITEM 2 

Apreciação do documento de Política Nacional de Emprego e Qualificação Profissional; o 

Secretário-Executivo do CODEFAT informou aos demais que a reunião seria para um 

debate das idéias do documento citado que congrega todas as ações que estaria sendo 

desenvolvidas de maneira dispersa. Em seguida, concedeu a palavra para manifestações. O 

Sr. Bernardo Macedo, representante da CUT, confirmou ter notado dificuldades de diversas 

ordens, que comportariam discussão, inclusive o mérito desse documento, referindo-se aos 

itens 2 e 3 da pauta. Motivo pelo qual vem sendo reapresentado na pauta e, pouco discutido 

nas últimas reuniões. O documento sobre a Política Nacional de Emprego e Qualificação 

Profissional, mesmo sem aprovação do GAP, será encaminhado ao governo de transição, 

como sugestão do MTb. O Secretário-Executivo do CODEFAT aproveitou para falar a 

respeito das Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED) desenvolvidas em 1994. Disse que 

a Resolução inicial estabelecia haver alocação da 2ª parcela, mas para a continuidade da 

PED, precisaria haver parecer técnico da Fundação SEADE e do DIEESE. Porém, os 

contratos até então haviam sido assinados em razão da demora na aprovação do orçamento. 

Participou aos demais Conselheiros a aflição que os Secretários do Trabalho estavam 

passando, pois, com a falta de recursos, a PED poderia ser interrompida. Foi aprovada a 

liberação dos recursos, em caráter excepcional, para os seguintes Estados, além do Distrito 

Federal: MG/RS/PA e CE.  

 



ITEM 3 

Apreciação da forma final do documento do Programa de Geração de Emprego e Renda – 

PROGER, já examinado na 43ª Reunião do dia 26/10/94; o documento, mesmo sem ter sido 

aprovado no GAP, será encaminhado ao governo de transição, como sugestão do MTb.  

 

ITEM 4 

Minuta de Resolução que altera a Resolução nº 63, que trata de critérios para 

reconhecimento, pelo CODEFAT, de Comissões de Emprego, em nível estadual, no Distrito 

Federal e municipal, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE; o Secretário-

Executivo do CODEFAT, informou que essa Resolução já estava aprovada, havendo 

sugestão do BNDES apenas para reordenar os itens. Foi dada a forma de apresentação final 

pela área de Assessoria Jurídica, e em seguida, irá para o CODEFAT. Foi aprovada.  

 

ITEM 5  

 Minuta de Resolução que estabelece critérios para transferência de recursos para o SINE; o 

assunto foi extensamente discutido e aprovado, com alterações, para deliberação na Reunião 

do CODEFAT, no dia 05 de dezembro de 1994.  

 

ITEM 6  

Pleito da Bancada dos Empregadores para recebimento de passagem e hospedagem, a título 

de participação de reuniões do GAP e do CODEFAT; o Sr. Carlos Manuel, representante da 

CNI, pediu a inclusão desse tema na próxima reunião do CODEFAT, o que foi aprovado.  

 

ITEM 7 

 Aprovação do Calendário do GAP para 1995, entregue na reunião do dia 23.11.94; o Sr. 

Ricardo Baldino, representante da Força Sindical, sugeriu fossem levadas as duas propostas 

de alteração, para serem compatibilizadas pelo CODEFAT, o que foi aceito pelos demais.  

 

ITEM 8  

 Apreciação da pauta da 29ª Reunião Ordinária do CODEFAT, que se realizará às 14 horas 

do dia 05 de dezembro de 1994; foi aprovada.  
 



ITEM 9  

 Carta de Curitiba, elaborada por ocasião da realização da XXXIV Fórum Nacional de 

Secretários do Trabalho – FONSET, em outubro de 1994; o Secretário-Executivo do 

CODEFAT informou que esse item era apenas para conhecimento de todos.  

 

ITEM 10 – OUTROS ASSUNTOS: 

10.1 – Nota Técnica da Gerência do Contrato nº 11/94 da DATAMEC; o Secretário-

Executivo do CODEFAT, explicou que em obediência aos critérios formais do contrato os 

serviços complementares executados, deveriam ser apresentados ao Conselho, para serem 

referendados. Foi consensual a aprovação.  

 10.2 – Plano de Trabalho para Elaboração e Desenvolvimento do Modelo de Informática do 

CODEFAT, aprovado pelo Subgrupo de Informática do GAP. Foi entregue, para 

conhecimento do GAP. Foi entregue, para conhecimento do GAP. Em seguida, foi dito pelo 

representante da CUT, Sr. Bernardo, que o trabalho do Subgrupo de Informática deve ser 

levado ao GAP, ao CODEFAT e à SPES para as providências devidas. Ficou aprovado que 

os contratos das empresas DOMÍNIO e BOUCINHAS devem ser acompanhadas pelo 

Subgrupo de Informática.  

 10.3 – PUBLICAÇÕES – Lei nº 4.923, análise de indicadores relativos a setembro de 1994; 

o Secretário-Executivo do CODEFAT ressaltou o crescimento do índice de emprego, 0,28%, 

equivalente à geração de 400 novos postos de trabalho até aquele momento. Foram 

distribuídos para conhecimento e análise, a Síntese do Seguro-Desemprego relativa a 

setembro de 1994, o Clipping do FAT, de 20/10 a 10/11/94 e o Demonstrativo Orçamentário 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em seguida, o Secretário-Executivo do CODEFAT 

deu por encerrada a reunião, confirmado as datas das reuniões do CODEFAT, para o dia 

05/12/94, e do GAP para o dia 14/12/94. 

 

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

presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT.  

 

VICENTE LUIZ BARBOSA MAROTTA   ______________________________  
Coordenador 
 
VERA MARINA MARTINS ALVES   ______________________________ 
Representante Suplente/MTb 
 
RICARDO BALDINO E SOUZA    ______________________________ 
Representante Titular/Força sindical 
 



 
MÁRIO ESTEVES FILHO     ______________________________ 
Representante Suplente/BNDES 
 
FRANCISCO CANINDÉ P. DO NASCIMENTO  ______________________________ 
Representante Titular/CGT 
 
BERNARDO GOUTHIER MACEDO   ______________________________ 
Representante Suplente/CUT 
 
ADIB MIGUEL EID      ______________________________ 
Representante Titular/CNF 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. SILVA   ______________________________ 
Representante Suplente/CNI   
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