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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA
: 13.10.94
HORA
: 14 HORAS
LOCAL : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F
A reunião foi coordenada pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, tendo o mesmo, ao
abrir os trabalhos passado a palavra ao representante do MTb no CODEFAT, Dr. Valmir Dantas, o
qual leu a Pauta proposta, tendo o representante da CGT, Sr. Canindé Pegado, solicitado a inclusão
da Proposta do Banco do Brasil, referente a Geração de Emprego e Renda, o que foi aceito.

ITEM 1

Entrega das Memórias 44ª e 45ª Reuniões do GAP.
Dr. Valmir Dantas, pediu que as alterações que se fizessem necessárias fossem
encaminhadas à Secretaria-Executiva do CODEFAT, no prazo habitual.

ITEM 2

Apresentação do Quadro Resumo dos Cursos e Custos do Projeto Especial de
Qualificação Profissional do SINE/CE.
Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT foi dito que a entrega do Quadro visava
atender solicitação feita em reunião anterior, quando se procedeu a análise do projeto do
SINE/CE.
Dr. Valmir Dantas, ao falar da inclusão na Pauta, do expediente que trata da Taxa de
Referência – TR, informou que deverá ser encaminhado ao Ministério da Fazenda,
conforme deliberação da última reunião do CODEFAT.

ITEM 3

Discussão do voto apresentado pela Bancada dos Trabalhadores, na reunião do dia 28 de
setembro, que trata de estudo de agenda de atividades prioritárias para a gestão do
Programa Seguro-Desemprego e Abono Salarial.
Dr. Valmir Dantas, solicitou à Bancada dos Trabalhadores, para se manifestarem quanto
a proposição. O representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães disse da necessidade da
criação de um Subgrupo de Informática, com representante das entidades envolvidas,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, DATAMEC e representantes a serem
indicados pelas respectivas Bancadas com assento no CODEFAT, cuja coordenação
técnica deverá ser do SERPRO, que no prazo de 30 a 40 dias apresentará relatório com
o objetivo de elaborar um modelo de informática, totalmente integrado e sintonizado
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com o CNIS. O representante do MTb, Dr. Valmir Dantas enfatizou ser da maior
importância, que o Subgrupo seja composto também de representantes das empresas
prestadoras e serviços ao MTb, além dos Bancos que irão operacionalizar projetos com
recursos do FAT.
O representante do Ministério da Previdência Social – MPS, sugeriu para agregar o
grupo, representantes da USP e da Associação Brasileira de Sistemas Abertos –
ABRISA. O representante da CUT, justificou ser o prazo de 30 a 40 dias, devido ao
vencimento do contrato com a DATAMEC em 31 de dezembro, cuja renovação deverá
ser feita por um curto período de tempo. Fazendo uso da palavra o Sr. Henrique / CUT,
sugeriu a inclusão do DINFOR/SAF. Após a discussão de vários aspectos sobre o
grupo, ficou aprovada a criação de um Grupo Técnico, coordenado pelo SERPRO
composto por representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES,
DATAMEC, CEF, SAF, MTb, ABRISA, USP, CNIS. Quanto ao item 3 da Proposta de
Resolução da Bancada dos Trabalhadores, que trata do Plano de Trabalho global e dos
critérios de repasses de recursos para os SINE, no exercício de 1995, o Coordenador
Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura, disse do estudo devendo ser submetido ao
GAP na reunião prevista para o dia 30.11 e ao CODEFAT no dia 13.12. O SecretárioExecutivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, disse da necessidade de um expediente
circular aos Secretários Estaduais, informando que conforme deliberação do GAP, para
os Estados receberem os recursos para o SINE é necessário que as Comissões estejam
implantadas de acordo com a Resolução do CODEFAT e que os mesmos precisam
agilizar as discussões do Plano de Trabalho para 95 e o Plano Global até 30 de
novembro. Foi aprovado o envio de correspondência aos Secretários Estaduais do
Trabalho. Em seguida, iniciou a discussão do item 4, Minuta de Resolução apresentada
pela Bancada dos Trabalhadores, que trata da realização de um estudo para definir as
efetivas necessidades de recursos humanos da Secretaria-Executiva o Conselho. O
assunto já foi objeto de discussão tendo sido autorizada pelo CODEFAT a contratação
de uma consultoria. Ficou aprovado a apresentação de Minuta de Resolução na próxima
reunião do CODEFAT, partindo do assunto já existente no âmbito da SecretariaExecutiva do CODEFAT. Quanto ao item 5 da Minuta de Resolução apresentada pela
Bancada dos Trabalhadores, que trata da elaboração de medidas objetivando agilizar o
processamento dos dados da RAIS, ano base 1993 e definição junto ao grupo executivo
da RAIS de um calendário para o exercício para o exercício 1994. Concedida a palavra
ao Sr. Roberto Abrahão, representante do SERPRO, o mesmo informou que a data
provável de entrega das fitas a CEF e ao Banco do Brasil referente ao PIS e PASEP será
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até 14.11, com pagamento previsto para iniciar, pelas instituições financeiras, até 20 de
dezembro. O Secretário-Executivo do MTb, atendendo solicitação da Bancada dos
Trabalhadores, pediu para distribuir um levantamento cronológico do andamento dos
contratos, cujos recursos são oriundos do FAT. A seguir o representante da CGT no
GAP, Sr. Canindé Pegado, disse que o SERPRO, o Banco do Brasil e a CEF, deveriam
fazer gestão para que o CODEFAT não seja visto como responsável pela falta de
pagamento do Abono Salarial a uma parcela significativa de trabalhadores. Pela
Coordenadora Sra Vera Marina, foi informado sobre o Grupo da RAIS que se reúne no
Ministério do Trabalho sistematicamente duas vezes por semana e pediu a participação
de todos. Disse ainda que a RAIS ano-base 94, vem com amplas mudanças no CBO.
Em seguida informou que o grupo vem trabalhando na padronização do Manual e
estudo de critérios técnicos. Informou ainda que a Portaria da RAIS está na Consultoria
Jurídica do MTb, aguardando a definição do Manual. Quanto a divulgação da RAIS,
disse a Senhora Vera Marina, que estudos estão sendo feitos no sentido de ver o que
pode ser realizado. Em seguida o Conselheiro Canindé Pegado, pediu para que fosse
dada uma resposta quanto a questão do calendário do Abono Salarial, o que foi reiterado
também pelo Conselheiro Ivan Guimarães da CUT. Houve ampla discussão sobre o
assunto ficando decidida a realização de reunião com o SERPRO, Banco do Brasil, CEF
e MTb/SPES, afim de montar um cronograma para o pagamento do Abono e
informando ao Conselho Gestor PIS-PASEP para fechamento do calendário. O
representante do SERPRO Sr. Roberto Abrahão, disse que na reunião a ser realizada na
3ª feira dia 19 de outubro, haverá condições de mapear e dar encaminhamento adequado
ao assunto podendo o prazo vir a ser reduzido. O representante do MPS Sr. Alexandre
Morado, disse da existência de um grupo para acompanhar as discussões sobre a RAIS
coordenado pelo MTb e que a Bancada dos Trabalhadores precisa voltar a ter
participação no mesmo. A seguir o Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente
Marotta, manifestou ser necessário o SERPRO se reunir com os atores envolvidos, com
vistas a traçar um cronograma para que num prazo mais curto possível, possa ser
efetuado o pagamento do Abono Salarial. A seguir o representante da Força Sindical,
Sr. Ricardo Baldino, solicitou em nome da Bancada dos Trabalhadores que fosse
retirado de pauta o item 4 que diz respeito a definição de procedimentos para alocação
de recursos do FAT em depósitos especiais exercício 94/95. O Secretário-Executivo do
CODEFAT, aproveitou para apresentar o Demonstrativo da Execução Orçamentária e
Financeira do FAT – Posição em 10 de outubro de 1994, o qual objetiva sistematizar o
Relatório de Prestação de Contas da execução mensal dos recursos do FAT. Fazendo
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uso da palavra o Coordenador da COAF Sr. Osório Calixto deu explicações sobre as
planilhas constantes no documento e informou que o citado sistema já foi avaliado pelo
MTb, pela SEPLAN e está servindo de modelo para uma readequação do Sistema de
Acompanhamento da União, informando aos membros do convite que sua coordenação
recebeu para apresentar o Relatório numa reunião do MERCOSUL e à ABOP –
Associação Brasileira de Pessoal e Orçamento.
Falou ainda sobre a colaboração dos técnicos do Banco do Brasil e do objetivo de criar
um banco de dados histórico visando a proceder a orçamentos futuros facilitando o
planejamento. O representante da CUT Sr. Ivan Guimarães, parabenizou o SecretárioExecutivo do CODEFAT, o Sr. Osório e equipe pela qualidade do trabalho.

Como assunto extrapauta, o Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta,
colocou para apreciação a Proposta de Geração de Emprego e Renda do Banco do Brasil. O
representante do BNDES Sr. José Roberto Fiorêncio disse que independente da Proposta
apresentada pela Bancada dos Trabalhadores acha conveniente a compatibilização do programa. A
seguir o Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro, disse da proposta do Grupo que está
coordenando o Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER, no âmbito do MTb, em
criar mecanismos para articular entre as instituições financeiras que irão operacionalizar o
PROGER. Pedindo para fazer uso da palavra o Sr. Mario Esteves, na qualidade de suplente no
GAP, perguntou sobre o objeto da aprovação uma vez que os recursos já tinham sido matéria de
aprovação e que os programas deverão ser objeto de discussão posterior, por conta da
compatibilização entre as instituições. O representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães, explicou as
funções do grupo de compatibilização e que possa de fato fazer as interfaces permitindo
aperfeiçoamento na condução do processo com vistas ao uso de procedimentos mais adequados
para um planejamento global. A proposta do Banco do Brasil foi aprovada.

– Documento sobre contrato DATAMEC/MTb/CODEFAT – Nº 001/94.
O Sr. Adymar Araújo da Silva, representante da Empresa, fez alguns comentários sobre
os dados contidos no documento. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente
Marotta, informou o término do contrato no dia 31 de dezembro havendo portanto
necessidade de ser feito aditamento a este contrato para que não haja solução de
continuidade no pagamento do Seguro-Desemprego. Pelo Conselheiro Ivan Guimarães,
foi dito que por se tratar de contrato novo, o mesmo poderá ser aditado. Pelo Sr. Osório
Calixto Coordenador da COAF, foi dito que o Termo Aditivo deverá ser por mais 10
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meses. Foi aprovada a elaboração de minuta do Termo Aditivo ao Contrato prorrogando
por mais 10 meses, devendo ser submetido ao GAP.
– Encontro da Bancada dos Trabalhadores.
O Secretário-Executivo do MTb, Dr. Valmir Dantas, acusou o recebimento da proposta
e disse do encaminhamento do assunto ao Gabinete do Ministro. Manifestou sua
preocupação quanto ao elevado custo do citado evento. Entendendo que a atuação nas
comissões, não ficará restrita a Bancada dos Trabalhadores, tendo que ser igualmente
estendida à Bancada do Governo e dos Empresários. O representante da CUT Sr. Ivan
Guimarães, disse da necessidade de ser dado este impulso e que futuramente com a
expansão das Comissões para municípios maiores deve-se pensar em eventos regionais
cujo recursos deverão constar do orçamento dos próprios SINE. A seguir o Coordenador
Nacional do SINE, Sr. João Pedro, disse de seu entendimento inicial com a Bancada dos
Empregadores, para que possa ser realizado um evento com os mesmos objetivos no
Rio de Janeiro, demonstrando haver disposição do SINE/RJ em colaborar com sua
realização. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, disse mais uma
vez que estava aguardando posição do gabinete do Ministro sobre o assunto. Foi
confirmada a reunião do GAP no dia 19 em Brasília e no dia 20 e 21 em Belo
Horizonte.

– Nota Técnica a respeito da 2ª parcela do SINE.
Foi entregue para que na próxima reunião do GAP seja apreciada.

– Minuta de expediente da Secretaria-Executiva do CODEFAT ao Ministério da
Fazenda.
Foi aprovada e será submetida ao CODEFAT.

– Foi entregue para conhecimento dos Srs. Representantes no GAP: uma relação
contendo os Contratos do MTb/SPES/CODEFAT com os seguintes contratados
SERPRO/FIA/BB/DIEESE e CEF, com os respectivos andamentos.

– Fax do Presidente da Comissão Tripartite Estadual de São Paulo – Sr. Francisco
Pereira de Sousa Filho, convidando o Conselho para se reunir em São Paulo.
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Após lida e aprovada, está Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros
presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT.

VICENTE LUIZ BARBOSA MAROTTA
Coordenador

________________________________

VALMIR DANTAS
Representante/MTb no CODEFAT

________________________________

RODOLFO PERES TORELLY
Titular/MTb

________________________________

ALEXANDRE MORADO NASCIMENTO
Suplente/MPS

________________________________

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

_______________________________

CRISTINALICE M. S. DE OLIVEIRA
Suplente/CNC

_______________________________

