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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 

ASSUNTO: 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 20.10.93 
HORA      : 14 HORAS  
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
ITEM  1 Memória da 22ª Reunião Ordinária do GAP: Aprovada. 
 
ITEM 2 Posição do MPS após reunião com o Secretário de orçamento e Finanças da 

SEPLAN/PR quanto a renovação do contrato SERPRO: 
  

O representante do MPS, Paulo Machado, solicitou que fosse levada para deliberação na 
reunião do CODEFAT do dia 26/10/93, a proposta para o FAT cubra as despesas da 
RAIS 91/92 até a solução do assunto junto à Secretaria de Orçamento e Finanças para 
suplementação orçamentária. Caso não haja suplementação orçamentária o MPS se 
compromete a assumir as despesas da Rais em 94/95, anos base 93/94. O Sr. Paulo 
Machado trará um acordo de Intenções a ser firmado entre o MPS e MTb assumindo o 
compromisso. 

 
ITEM 3 Continuação da discussão da proposta de aperfeiçoamento do Programa do Seguro-

Desemprego nos Estados: 
 
O representante Willy Fischer, da Bancada dos Trabalhadores, esclareceu que o Parecer 
Jurídico apresentado pela SPES não lhe dava garantias sobre a possibilidade do FAT se 
responsabilizar pelas despesas do Projeto na forma em que foi proposto. A Dra. 
Elizabeth, da SPES informou que havia se limitado à apreciação do aspectos legais 
relativos à realização de despesas com recursos do FAT, para a operacionalização do 
Programa do Seguro-Desemprego. Após ampla discussão, o representante Willy 
Fischer, da Bancada dos Trabalhadores, discordou da viabilidade do Projeto com 
recursos do FAT, por entender ser necessário evidenciar com clareza a identificação dos 
recursos a serem aplicados pelo MTb. Foi solicitado pelos membros do GAP o 
Relatório de Aplicação do Plano Emergencial das DRT para melhoria de atendimento 
ao Programa Seguro-Desemprego. 

 
ITEM 4 Continuação da apresentação da proposta preliminar de reformulação da Legislação do 

Programa Seguro-Desemprego: 
  

O Coordenador da reunião Dr. Alexandre Loloian, indagou se poderia considerar 
concluído a Proposta de alteração da Legislação do Programa Seguro-Desemprego ao 
que os representantes da CNF, BNDES e CUT informaram que têm sugestões, as quais 
ficaram de ser encaminhadas até 26/10. A Proposta da Legislação deve ser encaminhada 
com o mesmo objetivo ao FONSET e ASSINE. 

 
ITEM 5 Outros Assuntos: 
 

– Posição do BNDES quanto a solicitação do Conselheiro Tiago Nogueira: 
  

O representante do BNDES levará o assunto a reunião do CODEFAT no dia 26.10. 
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– III Encontro do CODEFAT: 

     
Foi avisada a previsão da nova data para o dia 10/11/93. 
 

– Confirmação da próxima reunião do GAP: 
  
   Ficou decidido que a próxima reunião realizar-se-á dia 09/11/93. 
    

– Comissão Especial de licitação: 
 
 A Secretária de Administração Geral do MTb, Dra. Marlene informou que foi 

encaminhada, para publicação no D.O.U. a Portaria designando os membros da 
Comissão. 
 

 Apreciação da Pauta da 19ª Reunião do CODEFAT em 26/10. 
   

– Prorrogação dos convênios assinados com os Estados para o SINE: 
 
  O Coordenador da reunião, Alexandre Loloian justificou a necessidade de que as 

despesas empenhadas possam ser pagas no próximo exercício. 
  

– Síntese do programa Seguro-Desemprego e Lei 4.923/65 de julho/agosto, foi distribuído 
o material para conhecimento dos representantes do GAP. 

  
– Ainda sobre Outros Assuntos, a Coordenadora da Operação 8. disse lamentar a ausência 

da bancada dos empregadores e dos trabalhadores nas reuniões do Subgrupo do GAP 
que ora estuda o contrato da DATAMEC. Pediu que, na impossibilidade do 
comparecimento, envie sugestões para dar subsídios ao novo contrato o que foi 
reforçado pelo Dr. Alexandre. Foi dado conhecimento do Calendário de atividades do 
Subgrupo sendo solicitado, pelos representantes do GAP, que, além das reuniões 
programadas sejam feitas outras, com apresentação ao GAP do fluxograma. 

                  
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                           _______________________________ 
 
SANDRA DE CAMARGO CIUCCI/CUT                            _______________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                    _______________________________ 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA/CNI           _______________________________ 
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