MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA

: 21.06.94

HORA

: 14 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 3º ANDAR – BLOCO F

A Reunião foi coordenada pelo Secretário-Executivo Dr. Vicente Luiz Marotta, o qual
deu boas vindas aos Srs. representantes do GAP apresentando aos membros o Dr. William
Carvalho, que deverá assumir o cargo de Secretário-Adjunto da SPES. O Coordenador, Dr. Vicente
Marotta, teceu algumas considerações sobre a nove gestão, traçando em linhas gerais, um macro
Planejamento, abrangendo o Seguro-Desemprego, Abono Salarial, SINE e Geração de Emprego e
Renda que será elaborado com a participação de representantes dos SINE e DRT estaduais.
Informou o mesmo Coordenador que, após a conclusão será apresentado ao GAP e ao CODEFAT.

ITEM 1

Memória da 15ª, 16ª, 17ª e 18ª e 37ª Reunião Ordinária do GAP.
Foram aprovadas as Memórias, havendo alteração, por sugestão da representante
suplente do BNDES, Srª. Marta Prochnik, na 37ª, o que foi aceito pelos demais.

ITEM 2

Discussão do PDI/SPES desenvolvido pelo SERPRO.
O Secretário-Executivo do CODEFAT, teceu alguns comentários sobre os
SUBGRUPOS criados pelo GAP e que estão em andamento, informando que os
coordenadores das diversas áreas específicas da SPES serão os gerentes, devendo as
conclusões serem submetidas ao GAP e posteriormente ao CODEFAT. Os membros,
concordaram com a proposição apresentada e em decorrência foram retirados de pauta
os itens 2, 3 e 4 para apresentação na próxima reunião do GAP, como determina o
regimento.

ITEM 5

Discussão do Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, que concede
exclusivamente ao SERPRO para processamento da RAIS.
O representante da Força Sindical, Sr. Willy Fischer teceu comentários sobre o Decreto
nº 76.900/1975 que dá exclusividade ao SERPRO, para processamento da RAIS. O

mesmo representante argumentou que o SERPRO não está atendendo de maneira
satisfatória as necessidades do MTb, enfatizando a necessidade de que os serviços sejam
licitados. Disse ainda que, normas devem ser estabelecidas para que o MTb tenha as
informações necessárias bem como a propriedade dos “back-up”. Foi solicitado pelo
Coordenador à Dra. Vera Marina/CGIT um dossiê dos documentos/demandas sobre a
questão “RAIS”, que se encontram na Consultoria Jurídica do MTb, bem como a
elaboração de um Projeto de aperfeiçoamento do Sistema de Informações RAIS até o
dia 22.07 para posterior apresentação ao GAP.

ITEM 6

Apreciação da Proposta de realização de reuniões nos Estados, com vistas à
uniformização das ações para implantação das Comissões Tripartite.
O Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura, informou da realização no
dia 07.07 do I Fórum Nacional Tripartite em São Paulo, sob a coordenação do
FONSET, para a qual foram convidados todos os Conselheiros do CODEFAT e os
membros do GAP, pedindo a palavra o Coordenador enfatizou a necessidade de se
elaborar uma proposta uniforme, contendo regras de condutas, estrutura metodológica,
para que as Comissões Tripartites e Paritárias nos Estados cumpram as funções para as
quais serão instituídas. Ainda o Coordenador, manifestou ser imprescindível a
participação do FONSET, e dos Secretários de Trabalho estaduais na elaboração dessas
regras.

ITEM 7

Estudo para o estabelecimento de melhoria dos mecanismos de alocação de recursos aos
Estados.
Para elaboração desse estudo foi indicado o Coordenador Nacional do SINE João Pedro
de Moura, e a assessora Jurídica Dra. Elizabeth Contreiras/ SPES, e o Coordenador de
orçamento e finanças Osório Calixto/SPES, que deverão propor melhorias na vigência
dos Convênios SINE. Por sugestão do Coordenador do GAP, os Secretários Estaduais
deverão ser ouvidos na elaboração de um Plano Pluri-Anual e definição de critérios para
1995, devendo o assunto retornar ao GAP nas reuniões aprazadas para o mês de agosto.

ITEM 8

Estudo de deslocamento da linha de financiamento do Setor Naval para outro Setor.
O representante do BNDES Sr. José Roberto Fiorencio informou que o BNDES está
fazendo um levantamento para montagem de um quadro dos Projetos apresentados ao
BNDES. O Coordenador, Dr. Vicente Marotta, fez um breve relato sobre o mercado de
trabalho no Setor Naval, enfatizando que a exportação seguramente está influenciando

na demanda deste setor. Em seguida, o representante do BNDES, sugeriu a realização
de uma reunião com os membros do GAP, para dar conhecimento dos Projetos em
tramitação no Banco e dos recursos que já foram aplicados. Propôs que a reunião fosse
realizada no Rio de Janeiro no prazo de 15 dias.

ITEM 9

OUTROS ASSUNTOS

– Posição dos Subgrupos.
O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, informou aos membros,
sobre a reestruturação dos Subgrupos, e que os resultados voltarão ao GAP.

– Proposta de alteração do Regimento Interno do CODEFAT.
O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, manifestou no Regimento
Interno, solicitando aos membros que enviassem sugestões a SE/CODEFAT, até dia
18/07;

– Entrega da Síntese do Seguro-Desemprego relativo ao mês de março/94 e Lei 4923/65
– Análise Mensal do Mercado de Trabalho, referente Jan-Fev/94 e o Índice Mensal de
Emprego, referente Jan-Mar/94;

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