MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA

: 27.09.94

HORA

: 10 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 4º ANDAR – BLOCO F

A abertura da reunião foi feita pelo Dr. Valmir Dantas, membro titular do MTb no
CODEFAT, tendo o mesmo apresentado a Pauta solicitando que os itens 2 e 3 referentes a Política
Nacional de Emprego e Formação Profissional e Programa de Geração de Emprego e Renda –
PROGER, por necessitarem de um aprimoramento, bem como envolverem outras áreas do governo,
fossem discutidos em outra reunião do GAP, o que foi aceito pelos demais. A seguir o Sr. Ivan
Guimarães representante da CUT informou que os documentos referentes aos assuntos constantes
dos itens 2 e 3 estão sendo analisados pela Bancada dos Trabalhadores e que num curto período de
tempo será apresentado a Secretaria-Executiva do CODEFAT, posição da bancada com sugestões
visando o aprimoramento.

ITEM 1

Aprovada a Memória da 43ª Reunião Ordinária do GAP, e informando que encontra-se
em fase de elaboração a Memória da 44ª Reunião Ordinária do GAP.

ITEM 4

Apreciação e aprovação da Proposta do BNB.
O Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, representante da CGT, informou aos
membros, da reunião realizada com representantes da bancada no CODEFAT, para
análise da proposta do BNB, quando concluíram que a mesma está coerente com os
anseios da bancada. As dúvidas existentes foram esclarecidas junto a citada instituição
financeira, tendo a bancada recomendado sua aprovação. A Proposta foi aprovada,
devendo ser submetida ao CODEFAT na reunião do dia 28 do corrente ano.

ITEM 5

Discussão das datas para aprovação das Propostas do Banco do Brasil, da Finep e do
BNDES.

O representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães, comentou que as Propostas apresentadas
pelas instituições, são distintas e estão sendo analisadas as do Banco do Brasil e do
BNDES. Disse ainda que quanto ao documento que trata do Programa de Geração de
Emprego e Renda – PROGER, a Bancada deverá submeter a apreciação de outras áreas
do governo, como Ministério da Fazenda, e que num prazo de 30 dias
aproximadamente, deverá ser apresentado pra discussão no GAP e CODEFAT. A seguir
Dr. Valmir Dantas, Conselheiro do MTb no CODEFAT, manifestando-se sobre a
Proposta da FINEP disse que a mesma deverá ser melhor analisada, e que sobre o
BNDES, embora citado Banco, tenha uma relação atuante junto ao CODEFAT, por se
tratar de um programa novo, também precisa ser melhor analisada. A representante da
instituição financeira Banco do Brasil Srª Catarina Paccagnella, disse que o projeto de
ponto de vista técnico, foi bastante discutido com a área técnica competente do MTb, se
prontificando a prestar quaisquer outros esclarecimentos aos Srs. membros do GAP. O
representante da FINEP, Sr. Célio França, manifestou o desejo de que se avance as
negociações acerca da Proposta, propondo que se realize uma reunião na FINEP no Rio
de Janeiro, nos dias 13 e 14 de outubro, o que foi aceito pelos demais. A data foi
posteriormente alterada para o dia 27 e 28 de outubro devido o calendário oficial do
GAP.

ITEM 6

Apreciação

do Projeto para Coordenação e Supervisão do Programa Seguro-

Desemprego no Estado de Minas Gerais.
Ao fazer uso da palavra, Sr. Ivan Guimarães, disse que a Secretaria-Executiva do
CODEFAT deve estudar a possibilidade de equipar a sala de reunião com aparelhagem
de som, no sentido de melhorar as transcrições e gravações das fitas. Em relação ao
projeto, disse que quem deve operacionalizar o Seguro-Desemprego é o SINE, e em
Minas Gerais, foram detectadas as piores condições de atendimento ao Programa,
sugerindo a realização de uma reunião do GAP em Belo Horizonte, para análise do
problema “in loco”. O Coordenador Nacional do SINE Sr. João Pedro, demonstrando
preocupação quanto a demora na realização desta reunião, alegando ser o citado Projeto,
uma experiência piloto, visando dar orientação aos demais Estados, sugeriu que onde
tenha grande atendimento ao Programa do Seguro-Desemprego, por parte das DRT,
sejam introduzidas melhorias à estrutura organizacional que garanta o cumprimento
eficiente de supervisão e coordenação do Programa do Seguro-Desemprego. O Sr. Ivan
Guimarães, propôs que a reunião do GAP, em Belo Horizonte seja em forma de
“workshop”, envolvendo o SINE e os principais municípios. Ficou aprovada a

realização da reunião para os dias 20 e 21 de outubro. O Secretário-Executivo do
CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, enfatizou a necessidade de atrelar o Seguro
Desemprego com a Intermediação de Mão-de-Obra, para melhor eficiência do
Programa;

a desmobilização da CEF, como receptora do Seguro-Desemprego e

progressivamente também desmobilizar o atendimento do Seguro-Desemprego pelas
DRT. O representante do MTb no CODEFAT, Dr. Valmir Dantas, enfatizou a
importância da reunião em Belo Horizonte, para potencializar tais mudanças. A seguir o
Sr. Renato Gama Dias Filho, do Banco do Brasil, responsável pela Área Rural, em
nome da entidade, convidou os componentes do GAP para conhecerem a experiência da
mesma, no período de 6 a 9 no Estado do Mato Grosso do Sul. Diante da necessidade de
realização de uma reunião operacional do GAP, o Secretário-Executivo do MTb,
Vicente Marotta, sugeriu o dia 13 de outubro, e se necessário também o dia 19, ficando
estabelecido que a reunião do CODEFAT será no dia 26 de outubro. Pelo Conselheiro
Ivan Guimarães, representante da CUT, foi solicitada a discussão da Taxa de Referencia
na reunião do CODEFAT, a realizar-se no dia 28/09, o que foi aceito pelos demais. Em
seguida, o representante do MTb, Dr. Valmir Dantas, informou aos membros que foi
feito um convite ao novo diretor da OIT, no Brasil, para apreciação do documento sobre
o Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER e futuramente vir a participar
como convidado de uma reunião do CODEFAT. A seguir foram entregues os relatórios
de atividades do BNDES relativos aos meses de janeiro a junho e janeiro a agosto. O
representante da CUT, Ivan Guimarães, ratificou a solicitação feita em reunião anterior,
sobre esclarecimentos acerca do Termo de Referencia nº 04, que trata de contratação de
empresa para elaboração do sistema lógico de informatização do Ministério, bem como
o levantamento de contratos e licitações em andamento no Ministério do Trabalho com
recursos do FAT. O representante do MTb, Dr. Valmir Dantas, informou que o
levantamento está sendo feito pela Secretaria-Executiva e posteriormente será entregue,
para conhecimento dos membros.

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador, pelo representante
do MTb, no CODEFAT e demais membros presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT.
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