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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA

: 16.11.94

HORA

: 14 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F

Abertura foi feita pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, o qual
deu boas vindas a representante do MTb na qualidade de suplente no GAP Srª. Vera Marina Martins
Alves. A seguir comunicou que o representante do BNDES no GAP, justificou sua ausência na
reunião, mas que enviou as sugestões referentes aos itens 3 e 4 da Pauta. Foi providenciado a
reprodução do material encaminhado pelo BNDES, e entregue aos representantes no GAP.
ITEM 1

Memória da 47ª Reunião Ordinária do GAP.
Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, foi dito que devido a
atrasos na entrega da transcrição, não houve tempo hábil para que se procedesse a
revisão da mesma, devendo ser entregue na próxima reunião.

ITEM 2

Apreciação da Proposta para implementação do SIMO, apresentado pelo SERPRO na
reunião do GAP do dia 09 de novembro. Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr.
Vicente Marotta, foi informado que foram apresentados pelo SERPRO ao GAP, e que o
projeto se encontra na Secretaria para análise da viabilidade técnica e legal para
operacionalização do referido projeto, o qual deverá ser apresentado oportunamente ao
GAP.

ITENS 3 e 4 Os itens que tratam da Política Nacional de Emprego e Qualificação Profissional e
Programa de Geração de Emprego e Renda – PRONGER foram retirados de Pauta a
pedido do representante da Força Sindical no GAP, Sr. Ricardo Baldino, justificando
que devido a sobrecarga de atividades e pequeno intervalo entre a última reunião e a que
ora se realizava não foi possível a análise, que o documento requer, ficando assim para
ser pautado para a reunião do dia 22 à noite em São Paulo.
ITEM 5

Apreciação da Minuta de Resolução que estabelece critérios para a transferência de
recursos para o SINE.
O Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura, teceu comentários sobre
as sugestões apresentadas no que dizem respeito às metas de qualificação profissional e
alteração de data para entrega do Plano de Trabalho. Pelo representante da Força
Sindical, Sr. Ricardo Baldino, foi dito da necessidade em não se identificar o curso e
sim o setor da economia a ser atendido. Disse ainda que o SINE deve conhecer o
mapeamento regional das instituições financeiras que irão operacionalizar o PROGER,
FINEP, Banco do Brasil e BNB. O assunto foi amplamente discutido, ficando a equipe
técnica do SINE, encarregada de continuar a discussão, com vistas a melhorar a redação
da Resolução que foi aprovada.

ITEM 6

Apreciação de Minuta de Resolução que altera a Resolução nº 63, que trata de critérios
para reconhecimento pelo CODEFAT, de Comissões de Emprego constituídas em nível
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Estadual, do Distrito Federal e Municipal, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego
– SINE.
Foi aprovada, devendo ser alterada com a reordenação feita pelo BNDES.
ITEM 7

Levantamento de valores e listagem de jornais incluindo outros de maior circulação com
vistas a divulgação da RAIS.
Pela Coordenadora do Cadastro Geral de Informações para o Trabalho – CGIT, Sra.
Vera Marina, foi dito que, devido a mudança de prédio, a Coordenadora de
Comunicação Social do MTb não pode dar andamento ao que foi solicitado pelo GAP
quanto a ampliação de jornais mais populares para a divulgação da RAIS. A Srª.
Catarina do Banco do Brasil, disse que em contato com a Secretaria de Comunicação do
Banco do Brasil a mesma ficou de colocar mensagens nos extratos bancários, no jornal
interno do Banco do Brasil, no INFO, informativo que é encaminhado diariamente aos
gerentes, de mandar mensagens para ser divulgado na Hora do Brasil. Propondo ainda
que o Ministério do Trabalho, deveria mandar correspondência para divulgação
diariamente da RAIS, na Hora do Brasil.

ITEM 8

Proposta para melhoria das condições de Coordenação e Supervisão da Área do SeguroDesemprego no Rio de Janeiro.
Foi entregue o Projeto devendo ser discutido após visita a DRT/RJ.
A seguir o Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, falou sobre
processo licitatório para a contratação dos serviços da Empresa Bousinha para executar
o objeto do Termo de Referência nº 4, e da Empresa de Domínio para operacionalizar o
Termo de Referência nº 3, tendo esta última já concluído o Plano de Trabalho. O
representante da CGT, Sr. Canindé Pegado falou sobre a função do Subgrupo de
Informática que deve acompanhar o trabalho das citadas empresas as quis devem
continuar o serviço conforme processo licitatório dos Termos de Referência nºs. 3 e 4 o
que foi aceito pelos demais. Em seguida falou sobre o evento do 1º Encontro das
Comissões a realizar-se em São Paulo. Foi apresentada a Programação do Encontro,
pelo Coordenador Nacional do SINE, Sr. João Pedro de Moura. O Secretário-Executivo
do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, pediu que fosse enviado os dados necessários para
o fornecimento das passagens. O mesmo Conselheiro Sr. Pegado, para que fosse revista
pelo Conselho a concessão de passagens à Bancada dos Empregadores para participar
das reuniões do GAP e CPDEFAT. A Bancada dos Empregadores na pessoa do Sr.
Carlos Manuel, da CNI, informou que o pleito será apresentado na próxima reunião do
GAP.

ITEM 9

Outros assuntos:
- Recepção pelo BB e CEF da RAIS/95 ano base 94, por meio magnético;
- Termo Aditivo ao contrato da DATAMEC pelo Secretário-Executivo do CODEFAT,
Dr. Vicente Marotta, foi informado que o mesmo se encontra na Consultoria Jurídica do
MTb, para análise.

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

_______________________________
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VERA MARINA MARTINS ALVES
Suplente/MTb

_______________________________

FRANCISCO CANINDÉ P. DO NASCIMENTO
Titular/CGT

_______________________________

RICARDO BALDINO E SOUZA
Titular/Força Sindical

_______________________________

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

_______________________________

CRISTINALICE M. S. DE OLIVEIRA
Suplente/CNC

_______________________________

