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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA

: 21.09.94

HORA

: 14 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 4º ANDAR – BLOCO F

Ao fazer a abertura o Sr. Secretário-Executivo, recapitulou as datas das reuniões do
GAP dos dias 21 e 27.09 e CODEFAT dia 28.09 definidas em reuniões anteriores.

ITEM 1

Aprovada da memória da 42ª Reunião Ordinária e distribuição da memória da 43ª
Reunião Ordinária do GAP.
Foi aprovada a memória da 42ª reunião entregue a memória da 43ª.

ITEM 2

Apreciação do documento Política Nacional de Emprego e Formação Profissional.
O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta esclareceu quanto a
alteração no título do Documento, tornando-o mais abrangente, de Qualificação para
Formação Profissional, solicitando que as alterações a serem apresentadas pelas
bancadas ao documento, fossem enviadas à Secretaria-Executiva até o dia 26.09. o
representante da CGT Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, rememorando o
que havia acertado na reunião anterior do CODEFAT, onde por decisão dos membros
foi deliberado que nessa reunião seriam discutidos os aspectos gerais do Documento
quando seriam feitas alterações, para posterior aprovação no dia 27.09, o que foi
ratificado pelos presentes. O Secretário-Executivo do CODEFAT, fez considerações
sobre os Programas integrantes da Política Nacional de Emprego e Formação
Profissional, detalhando o Programa 3 do documento em discussão que trata de Geração
de Emprego e Renda, informou terem sido analisadas, pela área técnica do MTb, as
Propostas do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, FINEP e BNDES. Fazendo uso da
palavra a Drª Beatrice, informou que o Programa de maneira geral visa uma mudança de
acesso ao crédito, comentando as propostas do Banco do Nordeste, Banco do Brasil e
FINEP. O Secretário-Executivo do CODEFAT, informou da necessidade de se aguardar
balizadores da área econômica, definindo que as instituições financeiras ao receber os
recursos do FAT deverão instituir um seguro de crédito. A seguir cada instituição
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informou a modalidade do seguro a ser utilizado. Fazendo uso da palavra o
representante da CGT Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento disse que segundo
o Sr. Carlos Everaldo, suplente da CGT no Conselho a experiência do BNB parece
corresponder às diretrizes do PROGER proposto pelo FAT. O representante da Força
Sindical Sr. Ricardo Baldino informou que as alterações a serem propostas no
documento de Política Nacional de Emprego e Formação Profissional, serão
encaminhadas à Secretaria-Executiva do CODEFAT até 2ª feira do dia 26.09. Não
havendo mais manifestações a respeito do documento, O Secretário-Executivo,
informou aos membros dos contatos que estão sendo realizados junto ao Ministro do
Trabalho, Marcelo Pimentel e junto a outras esferas para aperfeiçoamento do
Documento. A seguir, o Secretário-Executivo demonstrou a necessidade de montar um
cronograma para aprovação dos Projetos do BNB, BB, FINEP e BNDES na ordem
descrita e solicitou aos membros urgência na análise dos mesmos. O representante da
CUT Sr. Ivan Guimarães manifestou ser necessária a aprovação do Documento
Diretrizes para o Programa de Geração de Emprego e Renda, para posteriormente
analisar os projetos caso a caso, e depois discutir a forma de operacionalização o que foi
acordado pelos demais representantes. O representante da CGT Sr. Francisco Canindé
Pegado do Nascimento, propôs que diante da necessidade dos membros representantes
no GAP, de lerem a última versão do documento relativo ao programa de Geração de
Emprego e Renda – PROGER, entregue naquele momento, e que

após

análise

do

documento e se o mesmo fosse aprovado no dia 27.09, se aprovaria também a Proposta
do BNB, que além de já ter sido apreciada, foi bastante elogiada a experiência
desenvolvida pelo BNB.
ITEM 4

Apreciação da Minuta de Resolução que trata do Seguro-Desemprego do Pescador
Artesanal.
Pelo representante da CUT Sr. Ivan Guimarães, foi solicitada uma avaliação qualitativa
sobre o Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal , tendo o Coordenador do Programa
Seguro-Desemprego informado a realização de batimento como Seguro-Desemprego. A
Resolução foi aprovada devendo ir ao CODEFAT na reunião do dia 28 do corrente mês.

ITEM 5

Outros assuntos:
– Foram entregues, para conhecimento dos Senhores representantes no GAP, as
publicações referentes a Síntese do Seguro-Desemprego e Lei 4.923/65, referente
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junho/94, Demonstrativo da Evolução Orçamentária e Financeira do FAT e Clipping do
FAT de agosto a início de setembro.
– Apreciação do Projeto Especial de Qualificação Profissional apresentado pelo
SINE/CE e SINE/SP.
O Coordenador Nacional do SINE, apresentou o projeto do SINECE dizendo que o
mesmo demandaria um aporte de recurso em torno de trezentos e sessenta e dois mil
reais (R$ 362.000,00). Analisado o Projeto pelos Srs. representantes no GAP, os mesmo
solicitaram um Quadro Resumo dos cursos e custos médios praticados. O Projeto do
SINE/CE foi aprovado devendo ser levado ao CODEFAT na reunião do dia 28.09. Em
relação ao SINE/SP o Coordenador Nacional do SINE, informou da negociação que fez
com o Estado para que os recursos disponíveis sejam usados para tal fim, fazendo
restrições quanto a realização de cursos na área de saúde. O Secretário-Executivo do
CODEFAT, manifestou sua preocupação quanto aos recursos humanos disponíveis na
Secretaria para fazer análise das Prestações de Contas dos diversos SINE Estaduais
solicitando a colaboração das instituições presentes, na cessão de profissionais da área
por um prazo de 20 a 30 dias, quando da análise.
– Projeto para Coordenação e Supervisão do Programa Seguro-Desemprego no Estado
de Minas Gerais.
Material entregue para apreciação na próxima reunião do GAP, dia 27.09.

A seguir o Sr. Ivan Guimarães representante da CUT reiterou a solicitação sobre o
andamento dos contratos e licitações no âmbito do CODEFAT. O Sr. Osório
Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COAF, informou a posição
dos mesmos ficando de entregar na próxima reunião do GAP, dia 27 do corrente, a
relação com as devidas posições. Em seguida o Secretário-Executivo do CODEFAT
apresentou o Sr. Francisco Lima – Presidente da ASSINE, o qual junto com outros
representantes da Associação estão colaborando na Revisão do documento que trata da
reestruturação do SINE. O Presidente da ASSINE disse do trabalho realizado ao longo
de anos, sobre o Sistema de Emprego, que devido a rotatividade de equipes no
Ministério do Trabalho não chegaram a ser desenvolvidos. Dr. Vicente Marotta
agradeceu a exposição do Presidente da ASSINE e reiterou o objetivo do SINE em vir a
ser um Sistema Público de Emprego.

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

___________________________

RODOLFO PERES TORELLY
Titular/MTb

___________________________

JOSÉ ROBERTO L. F. FIORÊNCIO
Titular/BNDES

___________________________

FRANCISCO CANINDÉ P. DO NASCIMENTO
Titular/CGT

___________________________

RICARDO BALDINO E SOUZA
Titular/Força Sindical

___________________________

IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES
Titular/CUT

___________________________

CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA
Suplente/CNI

___________________________

LUIZ CARLOS VIANA DE VASCONCELOS
Titular/CNC

___________________________

