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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
ASSUNTO: 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 21.11.93 
HORA      :  09h30m  
LOCAL    : DRT/SÃO PAULO 
 
 
 
ITEM 1 Apreciação da proposta da DATAMEC para o novo contrato de prestação de serviços 

de informática ao Programa do Seguro-Desemprego;  A DATAMEC apresentou  
Proposta para o contrato de prestação de serviços a qual foi amplamente discutida. O 
representante da bancada dos trabalhadores, Ivan Guimarães solicitou à DATAMEC o 
QLP – Qualidade, Liberdade e Produtividade. Os membros do GAP julgaram a 
Proposta incompleta ficando acertado a realização de reunião para os dias 30.11 e 01.12 
com início às 10h no primeiro dia com apresentação da Proposta pela DATAMEC e dia 
01.12 iniciando às 09h 30m. Houve comprometimento pela DATAMEC de que no 
prazo de uma semana, (01.120, seja atendido o item 3 do documento por ela 
apresentado: Demonstrativo Sintético de Custos-Aperfeiçoamentos Propostos – que 
trata da expansão da rede de consulta, ou seja agregação de mais de 500 terminais. O 
subgrupo do GAP que trata do assunto apresentou um diagnóstico sobre o assunto. 

        
ITEM 2 Visita às instalações do posto do Seguro-Desemprego, na DRT/SP. A visita foi feita ao 

Posto de Seguro-Desemprego localizado nas dependências da DRT/SP. 
 
ITEM  3 Avaliação do SINE/SP para liberação da 2ª parcela dos recursos, conforme previsto na 

Resolução do CODEFAT, nº51, de 14.09.93. O Coordenador do SINE/SP fez 
apresentação do Relatório das Atividades do SINE, desde a assinatura do convênio até a 
data da reunião em Pauta. O assunto foi bastante discutido tendo sido aprovado pelo 
GAP a liberação parcial da 2ª parcela dos recursos, solicitando ao Coordenador do 
SINE/SP, que encaminhe expediente relacionando os valores por elemento de despesas. 

  
ITEM  4 OUTROS ASSUNTOS: 
 

– Confirmação da reunião do SINE com a presença dos participantes do GAP para 
estudar proposta do SINE/94. Foi dado aviso da convocação feita para a reunião em três 
turnos a ser realizada no dia 30.11 na Escola Nacional de Administração Pública – 
ENAP em Brasília; 

 
– Demonstrativo sintético da execução financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
Foi distribuído do material para conhecimento dos participantes do GAP; 

 
– Impressão da RAIS/90 pela Imprensa Nacional. Foi aprovado; 

 
– Aquisição de mobiliário (30 cadeiras), para compor a sala de reuniões da Secretaria-
Executiva do CODEFAT. As despesas foram aprovadas.  

 
 

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 
presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT presentes. 
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ALEXANDRE JORGE LOLOIAN/SPES                  ___________________________ 

 

RICARDO ROBERTO DE A. LIMA/SPES                 ___________________________ 

 

WILLY FISCHER/FORÇA SINDICAL                   ___________________________ 

 

MARIO ESTEVES FILHO/BNDES                     ___________________________ 

 

RODOLFO PERES TORELLY/MTb                           ___________________________ 

 

IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT                           ___________________________ 

 

PAULO MACHADO/MPS                                                         ___________________________ 

 

CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                               ___________________________ 

 

 


	ASSUNTO: 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT
	DIA           : 21.11.93
	HORA      :  09h30m 
	LOCAL    : DRT/SÃO PAULO
	ITEM 1 Apreciação da proposta da DATAMEC para o novo contrato de prestação de serviços de informática ao Programa do Seguro-Desemprego;  A DATAMEC apresentou  Proposta para o contrato de prestação de serviços a qual foi amplamente discutida. O representante da bancada dos trabalhadores, Ivan Guimarães solicitou à DATAMEC o QLP – Qualidade, Liberdade e Produtividade. Os membros do GAP julgaram a Proposta incompleta ficando acertado a realização de reunião para os dias 30.11 e 01.12 com início às 10h no primeiro dia com apresentação da Proposta pela DATAMEC e dia 01.12 iniciando às 09h 30m. Houve comprometimento pela DATAMEC de que no prazo de uma semana, (01.120, seja atendido o item 3 do documento por ela apresentado: Demonstrativo Sintético de Custos-Aperfeiçoamentos Propostos – que trata da expansão da rede de consulta, ou seja agregação de mais de 500 terminais. O subgrupo do GAP que trata do assunto apresentou um diagnóstico sobre o assunto.
	ITEM  3 Avaliação do SINE/SP para liberação da 2ª parcela dos recursos, conforme previsto na Resolução do CODEFAT, nº51, de 14.09.93. O Coordenador do SINE/SP fez apresentação do Relatório das Atividades do SINE, desde a assinatura do convênio até a data da reunião em Pauta. O assunto foi bastante discutido tendo sido aprovado pelo GAP a liberação parcial da 2ª parcela dos recursos, solicitando ao Coordenador do SINE/SP, que encaminhe expediente relacionando os valores por elemento de despesas.
	ITEM  4 OUTROS ASSUNTOS:
	– Confirmação da reunião do SINE com a presença dos participantes do GAP para estudar proposta do SINE/94. Foi dado aviso da convocação feita para a reunião em três turnos a ser realizada no dia 30.11 na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP em Brasília;
	– Demonstrativo sintético da execução financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foi distribuído do material para conhecimento dos participantes do GAP;
	– Impressão da RAIS/90 pela Imprensa Nacional. Foi aprovado;
	– Aquisição de mobiliário (30 cadeiras), para compor a sala de reuniões da Secretaria-Executiva do CODEFAT. As despesas foram aprovadas. 


