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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 

 

ASSUNTO: 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT 

DIA           : 23.05.94 

HORA      : 14 HORAS  

LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 

 

 

  

ITEM 1 Entregues as memórias da 31ª, 32ª e 33ª Reunião Ordinária e 7ª e 8ª Extraordinária. 
 

ITEM 2 Contrato SERPRO/RAIS/93 e relatório do subgrupo que estuda a redução de custos nos 

itens 3.2 e 6 da planilha.  

Pela Coordenadora da CGT, Srª. Vera Marina, foi dito da necessidade de aperfeiçoar os 

contratos para 1995, e que também seja feito um Plano de Contingência com o 

SERPRO. Em seguida, informou que a Comissão que estuda a redução dos custos para 

os itens 3.2 e 6 alcançou reduzir os mesmos em 2%. Quanto ao item 9, deverá ser 

discutido no decorrer do ano, pela Comissão, para que em 1995 sejam divididas as 

despesas entre o MTb/MPS e SERPRO. A minuta de Contrato foi aprovada e a ela se 

acrescentaram os parágrafos 1º e 20, necessitando ainda de pequenos acertos entre o 

MTb e MPS e devendo ser apreciado pelo CODEFAT no dia 14.06. 

 

ITEM 3 Escolha de data para convocação de uma Mesa de Trabalho com representantes das 

diversas Bancadas e do IBGE para estudar a proposta de pesquisa sobre economia 

informal. 

                  A Secretaria-Executiva deverá preparar minuta de correspondência ao IBGE, que deverá 

ser apreciada na próxima reunião do GAP, no dia 30.05.94. 

 

ITEM 4 Relato da Comissão que negocia com a CEF e o BB sobre tarifas bancárias e conversão 

dos preços dos contratos em URV relativas ao Seguro-Desemprego e Abono Salarial, 

bem como sobre prestação de contas da CEF relativa ao pagamento do Seguro-

Desemprego no exercício de 1992. 
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Pelo Sr. Osório Calixto, Coordenador da COAF/SPES, foi dito que o Banco do Brasil e 

a Caixa Econômica Federal irão apresentar fluxograma com os custos de seus serviços. 

A comissão voltará a se reunir dia 24.05 e quanto a Prestação de Contas da CEF relativa 

ao Abono Salarial/1992, a Caixa continua fazendo o levantamento dos dados, para os 

batimentos devidos da COAF. Informou ainda, o Coordenador da COAF, que encontra-

se na Consultoria Jurídica proposta do Banco do Brasil que trata das tarifas bancárias. O 

Sr. Willy Fischer, representante da Força Sindical no GAP, solicitou que todos os 

contratos operacionais do CODEFAT sejam renovados até dezembro. Foi dito pelo 

Coordenador do Seguro-Desemprego, Sr. Rodolfo Torelly, que o contrato do Abono 

Salarial PIS/PASEP vencerá em junho de 1994. O representante da Força Sindical, Sr. 

Willy Fischer pediu que fosse estudada a possibilidade de melhorias no pagamento do 

Abono Salarial, utilizando o Sistema SIAPE para depósitos em conta bancária ou 

FGTS. Dr. Ricardo, sugeriu a formação de um subgrupo e pediu indicação das várias 

entidades com representação no GAP: Banco do Brasil e CEF. O Ministério do 

Trabalho indicou Antônio Sérgio e Rodolfo; MPS, Paulo Machado; Bancada dos 

Trabalhadores e Bancada dos Empregadores e sugeriu a participação do Sr. Willy 

Fischer. Quando concluída, a proposta será submetida ao CODEFAT.  

                  

ITEM 5 Constituição de subgrupo do GAP para estudar a proposta dos Bancos para a 

operacionalização do Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT e para 

negociar as condições de desembolso com os mesmos. 

Dr. Ricardo solicitou indicação de representantes do Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste do Brasil, Bancada dos Trabalhadores, Bancada dos Empregadores e indicou a 

Srª Beatrice Valle Gontijo. Demonstrou, ainda, interesse em participar da citada 

comissão e ficou de indicar técnico da SPES. 

 

ITEM 6 Solicitação à DATAMEC  de entrega ao MTb dos “back-up” relativos ao 

processamento de dados do Seguro-Desemprego e Lei 4.923. 

O Sr. Sérgio Balerini, da DATAMEC, disse ter recebido expediente do MTb, datado de 

18.05 solicitando os “back-up” e que providencias estavam sendo tomadas no sentido de 

atender a citada solicitação, disse ainda que a mesma faz parte do contrato. Para estudar 

a guarda dos “back-up” pelo MTb, bem como equipamento e infraestrutura necessários, 

foi criado Subgrupo que também deverá estudar a modelagem e comunicação dos 

equipamentos. A Comissão deverá fazer um projeto a ser levado ao CODEFAT. Será 

composta de representantes de todas as bancadas do GAP. O MTb será apresentado por 
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um técnico da CMI e Srª Vera Marina, Sr. Antônio Sérgio e Sr. Osório Calixto pela 

SPES. Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT, informou aos Senhores 

representantes no GAP que o resultado do trabalho do Subgrupo seria trazido 

oportunamente para apreciação pelo GAP. 

 

ITEM 7 Informe – OF/GAB/PRT 1ª/256/94, sobre Inquérito Civil Público com relação à 

empresa Usina Victor Sence S/A. 

Para conhecimento, foi distribuída ampla documentação sobre o assunto. 

              

ITEM 8 Outros assuntos: 

 

– SAFRISTAS. Dr. Ricardo Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT, informou sobre 

o pedido da ABRASUCOS ao MTb para concessão do Seguro-Desemprego aos 

safristas que, encaminhado à Consultoria Jurídica do MTb, obteve parecer desfavorável.             

 

– Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Ivan Guimarães, representante da CUT, que 

informou a veiculação na Imprensa de matéria sobre inadimplência do BNDES, bem 

como denuncia no plenário do Congresso sobre o mesmo assunto. Dr. Ricardo Lima, 

Secretário-Executivo do CODEFAT, solicitou expediente da Bancada dos 

Trabalhadores ao CODEFAT sobre o assunto do BNDES.    

  

– Informática. A pedido do Secretário-Executivo, o Coordenador do Seguro-

Desemprego deverá fazer uma proposta de trabalho e propor cronograma de reuniões. 

 

– O representante do Ministério da Previdência, Sr. Paulo Machado, solicitou que a 

minuta de contrato do SERPRO seja redigida nos moldes do que foi assinado em 

dezembro/93. 

 

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

presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 

 
 
RICARDO ROBERTO DE ARAUJO LIMA       _______________________________ 
Coordenador 
 
RODOLFO PERES TORELLY                                        _______________________________ 
Titular/MTb 
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PAULO MACHADO                                             _______________________________ 
Titular/MPS 
 
WILLY FISCHER                             _______________________________ 
Titular/Força Sindical 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                                _______________________________ 
Titular/CUT 
 
SÉRGIO EDUARDO DOS S. PYRRHO                                _______________________________ 
Titular/CNI 
 
CRISTINALICE M. S. DE OLIVEIRA                                  _______________________________ 
Suplente/CNC  
 
ADEMAR SHIRAISHI                                                           _______________________________ 
Suplente 
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