
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 

 

ASSUNTO: 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GAP 

DIA           : 22.02.94 

HORA      : 10 HORAS  

LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 

 

ITEM  1 Memórias das reuniões anteriores. 

Foram entregues as memórias da 28ª e 29ª Reunião do GAP, tendo o Coordenador 

concedido prazo de 3 (três) dias aos membros para manifestação à SE/CODEFAT após 

o que, as memórias serão dadas como aprovadas. 

                  
ITEM 2 Contrato DATAMEC. 

O contrato DATAMEC – Versão 7, foi apresentado com as alterações feitas pelo GAP 

na reunião do dia 01.02.94. O Plano de Trabalho da DATAMEC foi apresentado na 

Versão do dia 11.02.94 e Tabela de Preços – Versão 18.02.94. Feito um breve histórico 

pelo Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do GAP, Dr. Ricardo Lima, foi 

o mesmo submetido à análise pelos membros do GAP. Após, o Coordenador, Ricardo 

Lima, chamou por ordem de assento à mesa, cada um dos membros para manifestar seu 

voto sobre o Plano de Trabalho apresentado, o qual foi aprovado por unanimidade. O 

Dr. Ricardo Lima informou aos representantes do GAP que a DATAMEC apresentou o 

Sr. Hércules, Assessor de Comunicação da Presidência da Empresa, como o interlocutor 

da mesma junto ao GAP/CODEFAT. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Manuel, da 

DATAMEC tendo o mesmo informado que a citada empresa estará à disposição do 

MTb/CODEFAT para testar e acompanhar as instalações dos equipamentos de 

informática que estão sendo solicitados, comprometendo a estudar as melhorias 

propostas pelo GAP/CODEFAT no atendimento ao segurado. 

                 

ITEM 3 Outros assuntos: 

* SINE Municipal – O representante da CUT, Ivan Guimarães solicitou que fosse 

pautado para a próxima reunião do CODEFAT o item que trata sobre o SINE 

MUNICIPAL. O Coordenador, Dr. Ricardo Lima, justificou que o assunto deverá ser 



objeto de maior estudo por parte dos técnicos visando sua operacionalização. Propôs 

que o assunto voltasse ao GAP, previsto para o dia 08.03, e posteriormente submetido 

ao CODEFAT para deliberação, também no dia 08.03 no período da tarde, o que foi 

aceito. O representante da CUT, Sr. Ivan Guimarães, solicitou que seja feita divulgação 

trimestral dos projetos subsidiados pelo FAT, junto a parlamentares e a sociedade civil. 

Solicitou ainda o mesmo representante que o Relatório Gerencial do FAT/93, seja 

concluído o mais breve possível. 

 

* Licitação para contratação de empresa para desenvolver as atividades previstas na 

Resolução nº 54 – Foi apresentado Termo de Referência sobre o assunto e após análise 

pelo grupo foram sugeridas algumas alterações. O Coordenador Dr. Ricardo Lima, 

solicitou que, se houvesse mais alguma sugestão que fosse enviada à SE/CODEFAT, 

para ser submetida a deliberação do CODEFAT na reunião prevista para o dia 08.03. 

 

* Voto e Resolução do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal. Foi entregue para 

discussão pelos representantes no GAP, minuta que altera a Resolução nº25. O 

representante do MPS, Sr. Paulo Machado fez algumas sugestões com relação à GRPS e 

a Carteira Individual de Contribuinte. O Coordenador propôs então que os técnicos do 

MTb, juntamente com o MPS apresentem na reunião do GAP marcada para o dia 16.03, 

minuta final com as alterações propostas. 

 

* O representante do BNDES solicitou à Secretaria-Executiva listagem das empresas 

que firmaram acordo nas Câmaras Setoriais. O suplente do MTb Sr. Álvaro Luchiezi 

informou que tal solicitação foi encaminhada, ao MICT pelo Sr. Presidente do 

CODEFAT. 

 

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT. 

 
                 

RICARDO ROBERTO DE A. LIMA                          __________________________ 
Coordenador 
 
FLÁVIO B. BOTELHO FILHO                              __________________________ 
Suplente/Força Sindical 
 
JOSÉ ROBERTO L. F. FIORENCIO                            ___________________________ 
Titular/BNDES 



 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                                   __________________________ 
Titular/CUT 
 
PAULO MACHADO                                                 __________________________ 
Titular/MPS 
 
RODOLFO PERES TORELLY                                           __________________________ 
Titular/MTb 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA         ___________________________ 
Titular/CNI 
 
LUIZ CARLOS V. VASCONCELOS                                       ___________________________ 
Titular/CNC 
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