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ASSUNTO: 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO AO CODEFAT 

DIA           : 29 de setembro de 1993 

HORA      : 14h 

LOCAL    : Sala de Reuniões – 7º Andar – Bloco C 
 
 
 
 

ITEM 1 Memória da 19ª  Reunião. 

                

ITEM 2 Apresentação da proposta por Empresa de Consultoria de Recursos Humanos, sobre 

reestruturação da SE/CODEFAT – Por necessidade de adequações à Proposta, Jorge 

Higashino representante da CNF, informou que a apresentação será feita na reunião do 

GAP/CODEFAT, no dia 06.10.93. 

 

ITEM 3 Continuação da apresentação da proposta preliminar de reformulação da Legislação do 

Programa Seguro-Desemprego – Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo, reiterou a 

solicitação para que sejam feitas contribuições por escrito. Disse ainda que a 

SE/CODEFAT tem dado subsídios ao Congresso Nacional com vistas às alterações da 

Lei. O assunto foi amplamente discutido para melhoria da Lei e a matéria deverá 

permanecer como objeto de discussão na reunião do dia 06.10.93, quando a proposta 

definitiva deverá estar concluída.  

 

ITEM 4 Proposta da CEF e do BB, de prazo para adaptação ao disposto no art. 4º da Resolução 

nº 50 do CODEFAT – Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo, informou que a 

proposta apresentada pela CEF e BB atende à determinação do CODEFAT. Faltou, 

contudo, o compromisso de estabelecer sistemática definitiva para os próximos 

exercícios. O Dr. Ricardo solicitou, então ao Sr. Luis Carlos, representante do Banco do 

Brasil, que trouxesse para a reunião do dia 06.10, o compromisso referido. Solicitou, 

ainda, para a mesma reunião, informações sobre órgãos Públicos que não estão 

cadastrando seus funcionários no PASEP. 

 



ITEM 5 Apresentação da proposta de aperfeiçoamento do Programa Seguro-Desemprego nos 

Estados – A Secretária da Administração Geral, Dra. Marlene fez a apresentação da 

proposta, que foi discutida pelos membros do GAP. Foi solicitado pelos membros do 

GAP, que na próxima reunião do dia 06.10 a SAG apresente a identificação de usos e 

fontes com melhor detalhamento do benefício a ser promovido ao trabalhador. A 

discussão da matéria deverá ter prosseguimento na próxima reunião. 
 
 
ITEM 6 Renovação do Contrato SERPRO: RAIS 1992/1993 – O Dr. Paulo Machado, 

representante do MPS, falou que no decorrer da semana haveria uma reunião do 

Secretário-Executivo do MPS, do Presidente do INSS, e do Sr. Eduardo Tavares, 

Conselheiro do MPS no CODEFAT, com o Secretário de Orçamento e Finanças da 

SEPLAN/Presidência da República, para inclusão de crédito suplementar no orçamento 

de 1993. Na reunião do dia 06.10 o representante do MPS no GAP informará sobre as 

providencias tomadas sobre o assunto. 

        
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 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                           ___________________________ 
 
EDSON ORTEGA MARQUES/CUT                                   ___________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                              ___________________________ 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                                   ___________________________ 
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