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ITEM 1      Entrega  da 40ª reunião do GAP a aprovação da 39ª Reunião Ordinária  do GAP. 
 
ITEM 2     Criação de Comissão para acompanhamento do depósito especial concedido ao Banco 

do Brasil para empréstimo ao Ministério da Saúde. 
O representante do Banco do Brasil no GAP Sr. João Batista Nogueira disse que tão 
logo a comissão seja criada será realizada reunião para equacionar a situação. A 
Comissão foi composta com representantes do Banco do Brasil, Drª. Elizabeth 
Contreiras e Dr. Osório Calixto pelo Ministério do Trabalho, e representantes da 
Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Saúde e Confederação Nacional do 
Comércio Sr. Luiz Carlos V. de Vasconcelos. A Comissão será coordenada pela Drª 
Elizabeth que estabelecerá data e assuntos a serem tratados na reunião. 

 
ITEM 6 Projeto de Informatização das Ações de Controle. 

Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT Dr. Vicente Marotta foi dito que o Projeto foi 
aprovado na reunião do GAP do dia 27.07 cuja Proposta iria ao CODEFAT no dia 28.07 
cabendo ao GAP o acompanhamento quanto a operacionalização e ajustes financeiros. 
Foi entregue material relativo a abertura dos custos. Em seguida o Sr. Abrahão do 
SERPRO disse que os custos do Projeto são estimados e que o faturamento será de 
acordo com o que foi realizado. Informou ainda que o período de desenvolvimento do 
Projeto é de 6 meses devendo ser implantado nos próximos 2 meses. Passado a palavra 
ao técnico da CUT Sr. Henrique Peixoto o mesmo solicitou que fosse feita a abertura 
dos custos relativo a rede EMBRATEL. O item 6 foi aprovado. 

 
ITEM 4 Programa de Geração de Emprego e Renda cujo documento foi entregue com a 

solicitação pelo Dr. Vicente Marotta, Secretário-Executivo do CODEFAT para serem 
feitas sugestões até 4ª feira dia 17.08 para que pudesse ser rediscutido na reunião do 
GAP do dia 19.08. disse ainda que tão logo o documento seja aprovado pelo GAP e 
CODEFAT, deverá ser encaminhado as Instituições Financeiras para que a ela se 
ajustem. Pelo representante da Força Sindical Sr. Willy Fisher foi dito da necessidade 
de entrosamento do GAP com representante do Conselho do FGTS, quanto a realização 
de projetor habitacionais a serem desencadeados como geradores de emprego e renda. 

                 
ITEM 7.4 Apresentação da Proposta de Modelo de Gestão de Políticas Públicas. O Secretário-

Executivo do CODEFAT Dr. Vicente Marotta disse da importância da elaboração de 
Manuais que orientem as comissões quanto ao direcionamento dos Projetos. Em seguida 
o Sr. Fernando Tenório da Fundação Getúlio Vargas disse que o projeto prevê uma 



duração de 6 meses e deverá ser discutido com o MTb/CODEFAT que região deverá ser 
escolhida para fazer experiência para identificação de potencialidades locais de 
Programas de Geração de Emprego e Renda e posteriormente estender aos demais 
estados. Em seguida o representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães disse da necessidade 
de se verificar junto ao Ministério da Ação Social e CONSEA a realização de trabalho 
similar. Disse ainda da preocupação quanto a disponibilidade de recursos do FAT para 
subsidiar o tipo de Projeto ora apresentado. 

 
  ITEM 3 Escopo do Regimento Interno da Comissão de Emprego nos Estados e Municípios. 

Foi entregue um novo documento para ser discutido na próxima reunião do GAP de 
maneira se aprovar um documento que subsidie às Comissões. O Coordenador Nacional 
do SINE Sr. João Pedro de Moura disse do recebimento da Proposta do GDF sobre um 
Conselho do Trabalho Tripartite o qual não está de acordo com o Escopo de Regimento 
Interno das Comissões. Ficou aprovado que a Secretaria-Executiva do CODEFAT 
deverá encaminhar expediente ao GDF dizendo que a Comissão para ser reconhecida 
pelo CODEFAT deve estar de acordo com o documento proposto pelo CODEFAT. 

 
 ITEM 5 Resposta do BNDES relativa ao porte das embarcações de que trata o pleito do 

Sindicato dos Desenhistas e Projetistas do Estado de Santa Catarina. 
O representante do BNDES Sr. José Roberto Fiorencio explicou que as solicitações de 
pequeno porte de recurso devem ser dirigidas a Divisão de Cadastramento da FINAME 
e sendo o pleito de Santa Catarina de embarcações de grande porte a solicitação deve 
ser encaminhada a Superintendência da Área de Acesso ao Crédito do BNDES. 

 
 
ITEM 7.1 Outros assuntos: 
 

– Lei 4923/65. 
Foi entregue para conhecimento dos senhores representantes no GAP. 

 
– Entrega do novo calendário do GAP. 
O novo calendário do GAP estabelece que as reuniões devam ser as quartas feiras às 14 
horas. O representante do MPS Sr. Paulo Machado solicitou que sempre que possível 
seja encaminhado com antecedência o material relativo aos assuntos a serem discutidos. 
Em seguida o Secretário-Executivo do CODEFAT Dr. Vicente Marotta anunciou o 
novo titular da CGT no GAP Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. 

 
ITEM 7.5 Análise de alternativas tecnológicas para o CODEFAT com vistas ao Sistema de 

Intermediação de Mão-de-Obra – SIMO. 
Respondendo a pergunta do Sr. Willy Fisher da Força Sindical sobre quando o projeto 
será disponibilizado o representante do SERPRO Sr. Abrahão informou que o referido 
projeto está bastante adiantado e que provavelmente nos dias 1 e 2 de setembro será 
apresentado no Encontro dos Secretários Estaduais de Trabalho e que no meado de 
setembro já esteja concluído. Em seguida Dr. Vicente Marotta Secretário-Executivo do 
CODEFAT marcou uma reunião com representantes da CMI, SERPRO e SPES para dar 
continuidade ao assunto. Disse ainda que os Estados estão com recursos disponíveis 
para aquisição de equipamento e precisam de diretrizes para a aquisição dos 
equipamentos de informática. Em seguida o representante da CUT Ivan Guimarães disse 
de matéria na imprensa sobre novo empréstimo ao Ministério da Saúde. O Secretário-
Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta disse ter conhecimento das citadas 
matérias e que já estão agindo para preservar os recursos disponíveis do FAT mas já 
comprometidos, possam ser usados para seus devidos fins como aplicação dos 



convênios do SINE, das parcelas do Seguro-Desemprego . Dr. Vicente Marotta, 
Secretário-Executivo do CODEFAT aproveitou para informar que já fora rodado pela 
DATAMEC, o primeiro lote de Seguro-Desemprego pelo novo sistema. Em seguida o 
representante da Força Sindical Sr. Willy Fischer disse da necessidade de se buscar 
soluções para o Setor Naval. Drª Elizabeth Assessora da SPES informou da realização 
de reunião com a Área Jurídica do BNDES para estudar o assunto. Dr. Vicente Marotta 
Secretário-Executivo do CODEFAT em resposta a indagação do Sr. Ivan Guimarães da 
CUT sobre o Modelo Gerencial do FAT com informações sobre ampliações e 
arrecadações do FAT, disse da contratação pelo PNUD da profissional para elaborar tal 
estudo. 

 
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 
 
PAULO MACHADO                                               ___________________________ 
Titular/MPS 
 
JOSÉ ROBERTO L. F. FIORENCIO                      ___________________________ 
Titular/BNDES     
 
WILLY FISCHER                               ___________________________ 
Titular/Força Sindical 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                                 ___________________________ 
Titular/CUT 
 
LUIZ CARLOS VIANA DE VASCONCELOS                 ___________________________ 
Titular/CNC 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA                            ____________________________ 
Suplente/CNI 
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