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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GAP
DIA

: 26.10.94

HORA

: 14 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F

Dando início a reunião, o representante do MTb no CODEFAT, Dr. Valmir Dantas,
informou aos membros do pleito do Governo na obtenção de quinhentos milhões de reais para
custeio da Safra agrícola e que técnicos do Ministério da Fazenda em conjunto com o Ministério do
Trabalho, estavam elaborando a Medida Provisória de maneira a assegurar a remuneração dos
recursos e garantir a reserva mínima de liquidez.
ITEM 1

Minuta de Resolução constituindo subgrupo para o estabelecimento de modelo de
informática objetivando o aperfeiçoamento do Programa de Seguro-Desemprego.
Foi aprovada a minuta de Resolução com alterações, devendo ser apreciada para
deliberação do CODEFAT.
Ficou também aprovado que sejam chamados para participar da reunião do Subgrupo de
Informática, cuja coordenação será do SERPRO, as empresas que prestam serviços ao
MTb na área de informática, as instituições financeiras Banco do Brasil, CEF, BNDES,
Departamento de Informática – DINFOR/SAF e ABRISA e depois, se necessário
chamar outras instituições.
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ITEM 2

Minuta de Resolução que trata da sistematização da execução orçamentária e financeira
do FAT.
A Assessora Jurídica da SPES, Drª Elizabeth, disse que a matéria constante do voto, é
procedimento rotineiro, e que a Resolução proposta regulamenta irá sistematizar tal
procedimento. Foi aprovada sem alteração, devendo ir para o CODEFAT deliberar.

ITEM 3

Apreciação das Notas Técnicas referentes ao repasse da segunda parcela aos SINE que
solicitarem até 25.10.94.
O Sr. Márcio Alves Borges, substituto do Coordenador Nacional do SINE, informou do
pleito de excepcionalidade para deliberação da 2ª parcela dos Estados do Amazonas,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que não cumpriram as
metas estabelecidas, bem como os estados do Tocantins e São Paulo devido sua recente
criação. O representante do MTb, Sr. Rodolfo Torelly, informou que alguns Estados
alcançaram as metas do Programa do Seguro-Desemprego e não alcançaram a
intermediação de mão-de-obra, outros separaram as metas em relação ao ano anterior e
outros não superaram as metas em relação ao ano anterior. O representante da CGT,
Francisco Canindé Pegado, sugeriu e foi acatado pelos demais que seja encaminhado
pela Coordenadoria Nacional do SINE, expediente aos Secretários Estaduais informando
em que caso se enquadra seu Estado, bem como alertando da inviabilidade do pedido de
excepcionalidade para o ano próximo. Foi aprovada a liberação de recursos da 2ª com as
observações acima relacionadas devendo ser feita a correção de valor no Parecer
Técnico do Estado de São Paulo.

ITEM 4

Minuta de Resolução que trata da definição de procedimentos para alocação de recursos
do FAT em depósitos especiais remunerados no exercício de 1994/95.
Pelo Dr. Valmir Dantas, foi informado da aprovação em reunião anterior do artigo 1º e
seus parágrafos, devendo ser discutido na reunião do GAP do dia 09.11 a matéria do
artigo 2º da proposta de Resolução apresentada pela Bancada dos Trabalhadores. Não
havendo consenso quanto ao artigo 2º, foi acatado por todos os participantes, que se
fizesse duas Resoluções e que a matéria do artigo 1º e seus parágrafos fosse para
deliberação na reunião do CODEFAT e o artigo 2º continuaria a ser discutido na
próxima reunião do GAP marcada para o dia 09 de novembro.

ITEM 5 Proposta de divulgação da RAIS.
Pela Coordenadora da Coordenação Geral de Informações para o Trabalho – CGIT, Srª.
Vera Marina, foi dito das providencias já tomadas para que seja publicado Edital nos
jornais para proceder a divulgação da RAIS. Foi aprovado, sob a condição de ser
apresentado na reunião do GAP do dia 09.11, os custos necessários, bem como, a
listagem dos jornais que irão veicular o Edital.
ITEM 6

Apreciação do Projeto para Coordenação e Supervisão do Programa Seguro-Desemprego
no Estado de Minas Gerais.
Pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, Dr. Vicente Marotta, foi dito do contato
mantido com o Sr. Delegado de MG Sr. Marilton Vellasco por ocasião da realização da
reunião do GAP em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de outubro, que só a aprovação
não era suficiente para resolver o problema do atendimento ao Programa SeguroDesemprego e que além da aprovação do Projeto, deveria haver uma articulação entre
DRT e SINE para que medidas fossem tomadas com vistas a obter tais melhorias. O Sr.
Canindé Pegado, representante da CGT, manifestou-se revoltado quanto ao estado de
calamidade pública em que se encontra o atendimento ao trabalhador. Disse ainda que o
atendimento está sendo feito pelo SINE cuja sede não é bem localizada, com horário de
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atendimento reduzido de 7h às 12h e que enquanto o SINE recebe 80 pedidos ao dia a
DRT recebe em média 800 a 1000 pedidos diariamente. Disse ainda da sugestão da DRT
de alocar nas suas dependências as instalações do SINE onde teria melhores condições
de atendimento ao desempregado. Ficou aprovado parte do recurso do Projeto, devendo
ir ao CODEFAT para deliberação.
ITEM 7

Outros assuntos:
7.1 – Minuta de Resolução que trata do cronograma de pagamento do Abono Salarial.
A minuta de Resolução foi aprovada, tendo o representante da CEF Sr. Albino A. D.
Brandão, solicitado a antecipação dos recursos a serem repassados. O Sr. Osório Calixto,
Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Administração Financeira – COAF
informou que a liberação depende do orçamento. Foi discutido o valor das tarifas pagas
ao Banco do Brasil e CEF, ficando aprovado que após concluído o estudo pelo grupo
que trata do assunto, inclusive o recebimento da RAIS por meio magnético, seja feito um
Termo Aditivo ao Contrato, caso haja alteração de valor. Pelo representante do MTb, Sr.
Rodolfo Torelly foi dito que o grupo que tratava deste assunto, não concluiu, devido a
CEF não ter atendido ao pedido de entregar a Planilha de custos.
7.2 – Autorização para realização de despesas com a aquisição de aparelhos telefônicos,
compatíveis com a central SATURNO 5000, destinados a estruturação da SecretariaExecutiva do CODEFAT.
O Secretário-Executivo do CODEFAT Dr. Vicente Marotta, comunicou o retorno para o
Bloco F do Gabinete e outros setores do Ministério do Trabalho, ficando o Gabinete do
Ministro no 5º andar, e que colocou o 4º andar à disposição da Secretaria-Executiva do
MTb tendo a SPES que se deslocar para o 2º andar. Com esta mudança haveria
necessidade de aquisição de aparelhos telefônicos compatíveis com a central Saturno
5000 que implica num custo aproximado de 165.000,00 e pedindo autorização para
utilização do recurso do FAT. Foi aprovado devendo se processar a licitação com valor
próximo ao informado.
7.3 – Distribuição dos seguintes materiais:
– Síntese do Seguro-Desemprego;
– Lei 4.923/65;
– Clipping do FAT;
– Programação da FINEP.

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

___________________________

VALMIR DANTAS
Representante/MTb no CODEFAT

___________________________

RODOLFO PERES TORELLY
Titular/MTb

___________________________

PAULO MACHADO
Titular/MPS

___________________________
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JOSÉ ROBERTO L. F. FIORENCIO
Titular/BNDES

___________________________

RICARDO BALDINO E SOUZA
Titular/Força Sindical

___________________________

FRANCISCO CANINDÉ P. DO NASCIMENTO
Titular/CGT

___________________________

BERNARDO GOUTHIER MACEDO
Suplente/CUT

___________________________

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

___________________________

LUIZ CARLOS VIANA DE VASCONCELOS
Titular/CNC

___________________________

