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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT
DIA
: 10.11.93
HORA
: 14 HORAS
LOCAL : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F

ITEM 1

Memória da 23ª Reunião Ordinária do GAP.
Aprovada com alterações.

ITEM 2

Autorização da realização de despesas para aquisição de material e equipamentos
destinados a execução de atividades relativas ao funcionamento do Programa do
Seguro-Desemprego:
Aprovado com as observações a seguir : que seja feita consulta à outras empresas
fabricantes de Distribuidor Automático de Chamadas – DAC e verificado, junto à
Telebrasília, qual o melhor sistema para funcionar junto ao PABX existente no
Ministério do Trabalho, bem como a negociação do MTb para a manutenção das 4
linhas telefônicas cedidas pela Telebrasília. O assunto entrará para ratificação na
reunião do CODEFAT, no dia 30.11.

ITEM 3

Apresentação da proposta para aprimoramento das relações com os SINE Estaduais com
vistas aos convênios/1994:
Ficou acertado que o SINE deverá elaborar para o ano de 1994 um Projeto padrão com
formulários a serem preenchidos, carta consulta constando de instruções para
preenchimento o que facilitará a elaboração, análise e acompanhamento do projeto. Foi
sugerida a realização de um Seminário específico para estudar o SINE/94, no dia 26.11
em Brasília. A Coordenação do SINE deverá fazer proposta contendo sugestões para
serem apresentadas ao GAP que deverão ser encaminhadas até dia 22.11, para estudo no
Seminário. As conclusões do Seminário deverão ser publicadas numa edição de forma a
facilitar o manuseio. Foi sugerido a criação de uma Comissão Técnica para funcionar
como Subgrupo do GAP, para estudar o SINE.

ITEM 4

Discussão e aprovação da prestação de contas do Abono Salarial/PASEP relativa ao
exercício 1992/1993:
O material foi encaminhado aos membros do GAP e deverá ser anexado do parecer da
Coordenação de Orçamento e Finanças para discussão na reunião do GAP no dia 17.11.

ITEM 5

Retificação do texto da Resolução nº52 de 26 de outubro de 1993:
Necessária a republicação por ter saído com incorreção.

ITEM 6

Continuação da discussão da apresentação da proposta de aperfeiçoamento do Programa
do Seguro-Desemprego nos Estados:
Dr. Ricardo Lima informou que a equipe técnica está fazendo as alterações no Projeto,
conforme solicitação dos membros do GAP.

ITEM 7

Outros assuntos:
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– O representante do BNDES, Mário Esteves falou de sua preocupação quanto ao
Projeto de Lei nº 3.728 de 1993 de autoria do Sr. Deputado Jackson Pereira que dispõe
sobre a aplicação de parcela das disponibilidades financeiras do FAT em programas de
geração de empregos e renda para os trabalhadores afetados pela SÊCA. Dr. Ricardo
Lima, informou que era do conhecimento da SPES, e que a mesma já havia
encaminhado ao Assessor Parlamentar do MTb um Parecer dizendo da inviabilidade.
Foi solicitado pelo Dr. Alexandre Loloian o envio de ofício ao Congresso,
encaminhando o citado parecer, e apresentar à reunião do CODEFAT no dia 30.11.93.
Sr. Mario Esteves falou ainda da necessidade do Presidente do CODEFAT marcar uma
reunião com a Secretaria da Recita Federal e outros órgãos do Ministério da Fazenda,
com vistas à obtenção de informações sobre o estudo da unificação das contribuições do
PIS/PASEP.
– Solicitação das sugestões à proposta preliminar de reformulação da Legislação do
Programa do Seguro-Desemprego e fixação de prazo: Dr. Ricardo Lima pediu para que
as sugestões sejam encaminhadas a SE/CODEFAT até dia 08.12 para ratificação na
reunião do CODEFAT do dia 14.12. Foi Solicitado pelo Dr. Alexandre a inclusão na
Pauta da reunião do CODEFAT, no dia 30.11.93 a prorrogação do prazo previsto na Lei
nº 8.669 de 30.06.93.
– Carta de Florianópolis: Dr. Alexandre informou do encaminhamento da Carta aos
membros do GAP e de Conselheiros do CODEFAT para conhecimento da posição do
FONSET a respeito da aplicação do FAT.
– Quantitativo de exemplar do Relatório Gerencial do FAT/1992: Ficou decidido que a
tiragem deve ser de 2.000 exemplares, podendo aumentar se necessário.
– Próxima reunião do GAP: confirmada para o dia 17.11.
– Reunião da Comissão Especial de Licitação no dia 11.11 às 9h 30m no 6º andar do
Bloco F: Foi dado o aviso pelo Dr. Ricardo Lima, e reforçada a importância da presença
dos membros da Comissão.
– Posição do MPS quanto a renovação do Contrato SERPRO: RAIS 1992/1993. Dr.
Alexandre informou que o MPS incluiu as despesas no pedido de suplementação de
recursos.
– Financiamento pelo FAT do processamento de pesquisa sobre geração de emprego e
renda realizado pela UNICAMP: Foi aprovado com a condição de ser identificado o
financiamento do processamento pelo FAT e que seja feito um Termo de Compromisso
para que os resultados da pesquisa sejam disponibilizados ao MTb e CODEFAT.

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros
do Grupo de Apoio do CODEFAT presentes.

ALEXANDRE JORGE LOLOIAN/SPES

___________________________

RICARDO ROBERTO DE A. LIMA/SPES

___________________________

WILLY FISCHER/FORÇA SINDICAL

___________________________
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MARIO ESTEVES /BNDES

___________________________

RODOLFO PERES TORELLY/MTb

___________________________

IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT

___________________________

CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI

___________________________

LUIS CARLOS V. DE VASCONCELOS/CNC

___________________________

