
MINISTÉRIO DO TRABALHO  

SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT  

 

 

ASSUNTO: 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT 

DIA           : 19.10.94 

HORA       : 14 HORAS 

LOCAL     : SALA DE REUNIÕES – 4º ANDAR – BLOCO F 

 

 

ITEM 1    Aprovação da Memória da 44ª e 45ª Reunião Ordinária e entrega da Memória da 46ª 
Reunião Ordinária do GAP. 
Foram aprovadas as Memórias da 44ª e 45ª Reuniões Ordinárias ficando de ser entregue 
na próxima reunião do GAP a Memória da 46ª Reunião Ordinária. 

 
ITEM 2 e 3 Minutas de Resolução que tratam do aperfeiçoamento do Programa do Seguro-

Desemprego e da utilização de recursos do FAT. 
 Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta foi dito que as mesmas 

se encontram em fase de elaboração, ficando a apreciação adiada para a próxima 
reunião do GAP. 

 
ITEM 4      Apreciação da Nota Técnica referente ao repasse da segunda parcela ao SINE/DF. 

O Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura, disse que além da Nota 
Técnica do SINE/DF estavam sendo entregues, a de Santa Catarina e do Maranhão, e 
que, o pedido de excepcionalidade para esses estados justifica-se em razão do recurso só 
ter sido repassado em junho. Foi aprovada a liberação da segunda parcela para o DF, SC 
e MA, e marcada Reunião Extraordinária do GAP para o dia 26 de outubro pela manhã, 
estabelecendo o prazo para pedido de excepcionalidade pelas demais Unidades da 
Federação até o dia 25 do corrente mês, quando o pedido será analisado, na reunião do 
dia 26. 

 
ITEM 5    Discussão do voto apresentado pela Bancada dos Trabalhadores na reunião do GAP do 

dia 28.09.94, que trata da definição de procedimentos para alocação de recursos do FAT 
em depósitos especiais remunerados no exercício 94/95. O representante do MTb no 
GAP, Sr. Rodolfo Torelly, apresentou um voto alternativo. Houve debates quanto a 
versão apresentada pelo MTb e foi aprovado o artigo 1º com seus parágrafo, ficando 
para próxima reunião a discussão do artigo 2º, em diante. Quanto ao artigo 4º que trata 
das empresas de autogestão foi aprovado o encaminhamento de expediente do 
Presidente do CODEFAT ao Presidente do BNDES solicitando as possíveis alternativas 
de fomento às empresas onde existam participação, controle ou autogestão dos 
trabalhadores. 

 
ITEM 6    Apreciação do novo formulário do Programa do Seguro-Desemprego adaptado à Lei nº 

8.900/94. 
 Foi aprovado o formulário e pelo representante da CUT no GAP, Sr. Bernando Macedo, 

foi dito sobre a necessidade de estudar o aperfeiçoamento de segurança da matrícula do 
responsável pela informação. 



 
ITEM 7    Descredenciamento das Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para 
       postagem de requerimento do Seguro-Desemprego. 
                  Foi aprovado o descredenciamento. Antes de passar para o item seguinte o Secretário-

Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, falou sobre a necessidade de aprovação 
do documento colocado para apreciação que trata da Política Nacional de Emprego e 
Qualificação Profissional, e, lembrando que o prazo de 30 dias esta se esgotando, e que 
a Secretaria-Executiva do CODEFAT, continua aguardando as sugestões. 

 
ITEM 8      Outros assuntos: 
 - Projetos Especiais do SINE/DF. 

O Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, disse da solenidade 
ocorrida no Governo do GDF, com a presença do Sr. Ministro e do Governador para 
criação do Conselho do Trabalho do GDF. Disse ainda do empenho da SPES, junto aos 
Governos Estaduais quanto a criação das Comissões diante da necessidade de 
transferência de recursos para o SINE quando a Comissão já tiver sido instalada 
conforme estabelecido em Resolução. Foi distribuído o decreto de criação da Comissão 
do GDF e o Regimento Interno. Em seguida o Secretário-Executivo do CODEFAT, 
disse do trabalho em conjunto da Secretaria de Política de Emprego e Salário e da 
Secretaria de Formação Profissional, devido a necessidade de qualificação do trabalho, 
para o exercício do emprego. Fazendo uso da palavra da Drª. Lydia Pinheiro de Araújo 
Sá, Secretária da Formação Profissional, informou do trabalho em conjunto com o 
MEC, SENAI, SENAC E SENAR, e que as Propostas estão sujeitas a alteração. Pelo 
Dr. Vicente Marotta foi dito que os Programas em andamento ensejarão futuramente, a 
alocação de recursos através do SINE ou de convênios diretos. Foram entregues os 
Projetos e solicitado sugestões. O Sr. Henrique da CUT, ao fazer uso da palavra, disse 
de sua preocupação quanto ao Conselho do GDF, uma vez que a legislação que o criou, 
não lhe confere característica deliberativa. 

 
 - Pagamento do Abono Salarial. 
 
 Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, foi dito sobre o 

resultado da reunião realizada com a presença do MTb/RAIS, SERPRO, BB e CEF e 
que o início do pagamento do Abono Salarial, está previsto para 14 de dezembro. Pelo 
representante do MTb no GAP, Sr. Rodolfo Torelly foi dito que seria enviado ao 
Conselho Gestor do PIS/PASEP correspondência informando a disponibilidade de 
pagamento do Abono, para aquele Conselho elaborar o calendário de pagamento. 
Dr.Vicente Marotta informou ainda da melhoria da qualidade do serviço, que estará 
disponibilizado em folha de pagamento pelo Banco do Brasil e CEF no final de 
novembro. O representante da CGT Sr. Canindé Pegado, disse da necessidade de 
trabalho junto ao Banco do Brasil e CEF para antecipar o pagamento do benefício. Dr. 
Vicente Marotta informou sobre o recebimento do Programa de Trabalho da RAIS para 
1995. 

 
- Seminário em São Paulo de representantes da Bancada dos Trabalhadores. 

 
 O representante da CGT, no GAP Sr. Canindé Pegado, solicitou ao Secretário Executivo 

do CODEFAT uma posição quanto ao pleito da bancada ao CODEFAT para custeio do 
Seminário a realizar-se em São Paulo. O Secretário Executivo do CODEFAT, Dr. 
Vicente Marotta, informou que o assunto foi encaminhado ao Gabinete do Sr. Ministro. 

 



O Secretário Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, confirmou a pedido do Sr. 
Célio França, o Seminário da FINEP no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de outubro. Foi 
entregue para conhecimento dos integrantes do GAP, a Proposta Orçamentária do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, exercício de 1995 e Decreto nº 1.264, de 
11.10.94, que cria a Comissão Nacional de Classificação – CONCLA e dá outras 
providências. Informou o Secretário-Executivo do CODEFAT, sobre a publicação de 
novo volume da CBO, revisto, ampliado e atualizado. Foi colocada para apreciação a 
Minuta de Pauta da Reunião do CODEFAT do dia 26 de outubro. 

 
Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT. 
 
 
VICENTE LUIZ BARBOSA MAROTTA    _______________________________ 
Coordenador 
 
RODOLFO PERES TORELLY     _______________________________ 
Titular/MTb 
 
PAULO MACHADO       _______________________________ 
Titular/MPS 
 
JOSÉ ROBERTO L. F. FIORÊNCIO   _______________________________ 
Titular/BNDES 
 
RICARDO BALDINO E SOUZA    _______________________________ 
Titular/Força Sindical 
 
BERNARDO GOUTHIER MACEDO   _______________________________ 
Suplente/CUT 
 
FRANCISCO CANINDÉ P. DO NASCIMENTO  _______________________________ 
Titular/CGT 
 
CARLOS MANUEL DE A. P. DA SILVA   _______________________________ 
Suplente/CNI 
 
CRISTINALICE M. S. DE OLIVEIRA    _______________________________ 
Suplente/CNC 
 
ADIB MIGUEL EID       _______________________________ 
Titular/CNF 
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