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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 

 

ASSUNTO: 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 14.10.93 
HORA      : 14 HORAS  
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 3º ANDAR – BLOCO F – GAB/SAG 
 
 

 

ITEM  1 Memória da Reunião Ordinária do GAP. 
                
ITEM 2 Posição do MPS após reunião com o Secretário de Orçamento e Finanças da 

SEPLAN/PR quanto a renovação do contrato SERPRO: RAIS 1992/1993. O 
representante do MPS, Sr. Paulo Machado, informou que veio pelo motivo citado 
na reunião anterior, ou seja, mudança do Secretário de Orçamento e Finanças da 
SEPLAN/PR, não foi possível a realização as reunião. Porém foi informou que o 
Conselheiro representante do MPS Eduardo Tavares fez um contato com o 
SERPRO, solicitando que não fosse suspenso o trabalho da RAIS ano base 1992. 
informou, ainda, o mesmo representante que o MPS aguarda publicação de crédito 
suplementar para saneamento do problema. 

 
ITEM 3 Minuta Proposta do Contrato do MTb/ECT para distribuição do material relativo a 

RAIS  e Lei 4923/65. O Coordenador Dr. Alexandre, informou que a Assessoria 
Jurídica da SPES está elaborando minuta do contrato, para ser submetido a 
aprovação da CISET  e CJ do MTb; será ratificada na próxima reunião do 
CODEFAT. 

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

Desemprego nos Estados. Ficou decidido que o projeto deverá ser iniciado pela 
reestruturação dos prédios das DRT e Subdelegacias que sejam próprios do MTb, 
e que estejam com necessidades consideradas emergenciais. Para estudar os 
demais casos, será criado um Subgrupo do GAP o qual também terá como 
finalidade acompanhar a operacionalização do Projeto. A SAG deverá apresentar 
ao GAP, um Parecer Jurídico sobre o repasse deste recurso, bem como o relatório 
de acompanhamento da implantação do Plano Emergencial das DRT, para 
atendimento do programa Seguro-Desemprego, ratificado na reunião do 
CODEFAT, do dia 11 de agosto de 1993. 

 
ITEM 5 Continuação da apresentação da proposta preliminar de reformulação da 

Legislação do Programa Seguro-Desemprego. Foi entregue a última versão da 
Legislação e solicitado pelo Dr. Alexandre sugestões à Proposta. 

 
ITEM 6 Outros assuntos: 
 
 – Pauta do CODEFAT. Foi entregue a pauta da próxima reunião do CODEFAT, 

que por motivo da realização da Mesa Redonda sobre Encargos Sociais e Sua 
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Base de Incidência nos dias 18 e 19 a reunião foi adiada para o dia 26/10 a ser 
confirmada. 

 
 – III Encontro. Foi transferido para 04/11 em Brasília, visando a participação dos 

Deputados e Senadores a serem convidados como debatedores e expositores. 
 
 – Confirmação da próxima reunião do GAP. Ficou para o próximo dia 20/10, a ser 

confirmado. 
 
 – Comissão Especial de Licitação. Foi lido os nomes que irão compor a 

Comissão. BNDES, solicitou prazo para confirmar a indicação, MPS também 
requereu o mesmo. 

 
 – Solicitação do Conselheiro Tiago Nogueira/CUT, referente linha de crédito 

especial para empresas que tiveram o controle acionário assumido pelos 
trabalhadores. O BNDES ficou de dar informações na próxima reunião do GAP.  

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

membros presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 
 
ALEXANDRE JORGE LOLOIAN                     ___________________________ 
Coordenador 
 
WILLY FISCHER/FORÇA SINDICAL                  ___________________________ 
 
JORGE HIGASHINO/CNF                                  ___________________________ 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                           ___________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                   ___________________________ 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                         ___________________________ 
 
LUIS CARLOS V. DE VASCONCELOS/CNC            ___________________________ 
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