
 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
ASSUNTO: 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 17.11.93 
HORA      : 14 HORAS  
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
 
ITEM  1 Memória da 24ª  Reunião Ordinária do GAP. 
 – Aprovada. 
                  
ITEM 2 Apreciação da prestação de contas do Abono Salarial/PASEP relativa ao exercício 

1992/1993. 
 – O item foi retirado de pauta para ser discutido na reunião do GAP, no dia 08.12. 
 
ITEM  3 Relatório de aplicação do Plano Emergencial das DRT para melhoria do atendimento do 

programa do Seguro-Desemprego. 
 – O item foi retirado da pauta para ser discutido na reunião do GAP no dia  08.12 
  
ITEM 4 Posição sobre negociação com a DATAMEC para prestação de serviços de informática 

ao Programa Seguro-Desemprego e Lei 4.923/65. 
 – Deve ser solicitado à DATAMEC a Proposta de Contrato para estudo pelos membros 

do GAP, bem como o Relatório do Subgrupo do GAP que estudou o assunto. A 
apresentação do cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS dever ser 
apresentado ao CODEFAT na reunião do dia 30.11.93 pelo representante do MPS. A 
negociação do contrato com a DATAMEC, após aprovação pelo GAP deverá ser 
apresentado ao CODEFAT para apreciação. 

 
ITEM 5 Outros assuntos: 
 
 – Confirmação da reunião do GAP/SP no dia 24.11. Foi confirmado a realização da 

reunião no 11º andar da DRT/SP, com visita ao Posto do Seguro-Desemprego 
localizado nas dependências da DRT. 

 
 – GAP/SINE – 26.11. Estabelecimento de critérios para repasse de recursos aos SINE. 

A reunião deverá acontecer nas dependências da ENAP em três turnos. 
 
 – Clipping Setembro/Outubro. Foi distribuído o material para conhecimento dos 

representantes do GAP. 
 
 – Nota técnica sobre a matéria publicada no Jornal “O Estadão”. 
 
 – Financiamento pelo FAT do processamento de pesquisa sobre a geração de Emprego e 

Renda realizado pela UNICAMP. Foi solicitado a manutenção do item na pauta da 
reunião, pois embora aprovado em reunião anterior deve ser mais bem discutido. Sobre 
o assunto ficou decidido que dever ser estabelecido critérios para casos gerais e 
posteriormente análise de caso a caso. 
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Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 
do Grupo de Apoio do CODEFAT presentes. 
 
RICARDO ROBERTO DE A. LIMA                          ____________________________ 
Coordenador 
 
FLÁVIO BORGES B. FILHO/Força Sindical                         _____________________________ 
 
MARIO ESTEVES FILHO/BNDES                       ____________________________ 
 
JORGE HIGASHINO/CNF                                              ____________________________ 
 
RODOLFO PERES TORELLY/MTb                             _____________________________ 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT                        _____________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                                     ______________________________ 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                           ______________________________ 
 
LUIS CARLOS V. DE VASCONCELOS/CNC              ______________________________ 
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