MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT
ASSUNTO:
DIA
:
HORA
:
LOCAL :

50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT
22.11.94
19 HORAS
SALA DE REUNIÕES DO HOTEL AUGUSTA PALACE SÃO PAULO/SP

A abertura foi feita pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, que, após ler os itens
constantes da Pauta, solicitou o empenho dos representantes no GAP, para que pudesse ser
cumprida a pauta estabelecida. O Secretário-Executivo, após verificar a lista de presenças,
constatou não haver “quorum”; mesmo assim, foram feitas considerações a respeito dos diversos
assuntos pautados. Fazendo uso da palavra, o Sr. Ivan Guimarães, representante da CUT, disse de
sua preocupação quanto à aplicação da Taxa de Juros a Longo Prazo – TJLP, a qual poderá
ocasionar prejuízos ao FAT, enfatizando ser este assunto prioritário para a Bancada dos
Trabalhadores. Disse ainda de sua preocupação quanto ao pesado calendário de atividades para o
GAP e o CODEFAT estabelecido em reuniões anteriores, tendo em vista que os integrantes da
Bancada dos Trabalhadores estão com compromissos agendados para tratarem de assuntos
relacionados à transição do Governo. Com referência aos itens 1 e 2 da pauta, antecipou sua
preocupação quanto a aprovar documento no final do Governo ou ainda quanto a não deixar um
documento contendo sugestões. A seguir, o Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Vicente
Marotta, reiterou a importância da aprovação pelo GAP e pelo CODEFAT dos documentos
relativos aos itens 1 e 2 da pauta, que tratam, respectivamente, da Política Nacional de Emprego e
Qualificação Profissional e do Programa de Geração de Emprego e Renda, para negociações com o
próximo governo. Disse ainda o Secretário-Executivo que o item 4, relativo à melhoria das
condições da Coordenação e Supervisão da Área do Seguro-Desemprego no Rio de Janeiro, deverá
ser amplamente discutido para ser aprovado pelo menos nas Delegacias que estão em piores
condições de atendimento ao trabalhador requerente do Seguro-Desemprego. Pedindo a palavra, o
Sr. Francisco Lima, Presidente da ASSINE, lembrou que o aparelhamento das Delegacias Regionais
do Trabalho – DRT, para atender ao Seguro-Desemprego posteriormente seria transferido para o
SINE. O Secretário-Executivo discorreu sobre a situação emergencial das DRT, enfatizando a
necessidade de aparelhá-las enquanto o SINE se estrutura para a execução do citado Programa.
Comunicou que se encontra em andamento o Programa Plurianual do SINE, a ser apreciado pelo
GAP e pelo CODEFAT; o Plano, na sua opinião dará melhores condições ao SINE para
implementar a política pública de emprego. A seguir, o Sr. Canindé Pegado, representante da CGT,
falou sobre o Seminário da Bancada dos Trabalhadores, manifestando sua preocupação quanto à

composição das Comissões nos Estados, as quais não estão representativas. Pelo SecretárioExecutivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, foi explicado que o SINE vem fazendo
acompanhamento das Comissões, cujo levantamento de composição está em fase de conclusão. O
Sr. Plínio Sartri, Coordenador do SINE/SP, pediu a palavra e entregou o Plano de Trabalho do
SINE/SP para o exercício de 1995. A seguir o Secretário-Executivo do CODEFAT alterou, a pedido
do Sr. Ivan Guimarães da CUT, o calendário de atividades do GAP, que passou a obedecer às
seguintes datas: GAP – 29/11, às 10 h e 14/12, às 10 h; CODEFAT – 05/12, às 14 h e 15/12, às 14h.
Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros
presentes do Grupo de Apoio as CODEFAT.
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