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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
ASSUNTO: 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 12.01.94 
HORA      : 10 HORAS  
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 

ITEM  1 Memória da 27ª Reunião Ordinária do GAP. Aprovada. 
                  
ITEM 2 Apresentação, discussão e análise detalhada do Plano de Trabalho apresentado pela 

DATAMEC, visando a celebração de um novo contrato. O representante da Força 
Sindical, Sr. Willy Fischer, questionou na reunião anterior do GAP a diferença 
verificada nos valores pagos à DATAMEC quando comparados os exercícios de 1992 e 
1993, verificando uma elevação no valor global do contrato de cerca de US$ 7.000.000 
(sete milhões de dólares americanos) expressos em dólar-médio. O Dr. Alexandre 
Loloain ao responder, apresentou a seguinte argumentação: 

 
– que existe uma diferença aproximada de 12% (doze pontos percentuais) entre os 
índices acumulados do IGP/DI, que reajusta o contrato DATAMEC e o dólar-médio, 
durante o ano de 1993, que representa cerca de US$ 3.000.000 (três milhões de dólares 
americanos) de acréscimo no contrato; e  

 
– que a planilha III contempla uma diferença aproximada de US$ 4.000.000 (quatro 
milhões de dólares americanos), nas quantidades executadas, discriminadas mês a mês, 
entre os exercícios de 1992 e 1993, em valores de setembro de 1993. 

 
Em complementação à sua explanação o Dr. Alexandre Loloian, determinou à equipe 
técnica que elaborasse ema NOTA TÉCNICA, a ser entregue na próxima reunião do 
GAP, elucidando de forma mais completa a diferença em questão. 

 
ITEM  3 Outros assuntos: 
 

– O MPS solicitou, para depuração e formação do embrião do CNIS, as fitas da Lai nº 
4923, solicitando ainda, que o FAT arque com os custos para posterior reposição pelo 
MPS. O que foi aprovado. 

 
– O Dr. Alexandre Loloian informou que o Sr. Israel de Melo Rodrigues, Presidente da 
Comissão de Licitação, permanecerá “Full Time” nos trabalhos da comissão especial de 
licitação para aquisição de equipamentos de informática para o Programa do Seguro-
Desemprego. 

 
– Foi solicitado pelo Deputado Carlos Alberto Cão de Oliveira, linha especial de crédito 
para financiar o Projeto Ticket Cinema, visando a reativação da indústria 
cinematográfica no Rio de Janeiro, com recursos do FAT. 

 
– O Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Bernardes/SP, solicitou também 
recursos para reativar a usina de beneficiamento de algodão. 

 
O BNDES deverá avaliar possibilidade destes financiamentos dando retorno ao GAP. 
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Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 
 
 
ALEXANDRE JORGE LOLOIAN                     _______________________________ 
Coordenador 
 
FLÁVIO BORGES B. FILHO                              _______________________________ 
Suplente/Força Sindical 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                              _______________________________ 
Titular/CUT 
 
PAULO MACHADO                                            _______________________________ 
Titular/MPS 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA                         _______________________________ 
Titular/CNI 
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