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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
 
ASSUNTO: 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           : 26.01.94 
HORA      : 14 HORAS  
LOCAL    : SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
 
ITEM  1 Apreciação do Plano de Trabalho da DATAMEC, inclusive de minuta de novo contrato; 

Foi entregue a Minuta do Contrato (versão 3) com alterações nas cláusulas quarta e 
quinta (inserida a letra i); cláusula décima-primeira – parágrafo 2º; cláusula décima-
segunda, inserindo o parágrafo 2º e renumerando os demais. Ainda, com relação ao 
Contrato/DATAMEC, os membros do GAP, manifestaram concordância quanto ao 
envio de sugestão ao CODEFAT, para que este se manifeste junto ao MTb, no sentido 
de solicitar que o atendimento ao Seguro-Desemprego seja executado pelo pessoal do 
quadro do MTb. O Coordenador, Dr. Ricardo  Lima, fez um relato sobre os objetivos, 
da Operação OP-10 do MTb, que visa definir políticas e implementar programas de 
integração das ações do MTb, e consequentemente, será o fórum adequado para se tratar 
do assunto relativo ao pessoal do quadro para operacionalização do Seguro-
Desemprego. Será criada uma comissão no âmbito da SPES para encontrar soluções e 
propor a desativação dos módulos. A Comissão deverá elaborar um relatório sobre o 
andamento dos trabalhos e posteriormente enviar através da Secretaria-Executiva do 
CODEFAT aos membros do GAP. Sobre o Plano de Trabalho da DATAMEC o 
representante da Força Sindical, Willy Fischer, solicitou que o mesmo contemple 
apenas as ações a serem desenvolvidas no contrato. 

 O representante da CUT, Ivan Guimarães, reportou-se ao material enviado pela 
Coordenadoria Nacional do SINE aos Estados, (orientação para elaboração do Plano de 
Trabalho) manifestando sua discordância quanto a filosofia  do Programa sobre 
Reciclagem Profissional. Enfatizando que, estando o Plano de Trabalho dos SINE 
baseado neste documento, terá seu voto contrário a aprovação. Reiterou o representante 
da CUT a realização de um seminário sobre Reciclagem Profissional. 

 
ITEM 2 Outros assuntos: 
 

– Os itens 2 e 3, Prestação de Contas do Seguro-Desemprego relativa ao exercício de 
1992 e Atualização das Resluções nº 9 e nº 12 do CODEFAT, respectivamente, foram 
retirados de pauta. O Sr. Coordenador informou, que a Prestação de Contas do Seguro-
Desemprego encontra-se para análise na Coordenação de Orçamento e Administração 
Financeira - COAF. 

 
– O representante do MPS, Paulo Machado, informou que da cessão das fitas pela 
DATAMEC ao MPS, conforme foi aprovado pelo GAP no dia 12/01/94, está 
encontrando obstáculo na sua concretização pelo fato da citada empresa alegar que as 
informações ao serçao repassadas após assinatura do contrato com o MTb. A Secretaria-
Executiva do CODEFAT encarregou-se de contatar com DATAMEC para o pronto 
atendimento à solicitação. 
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– Willy Fischer, representante da Força Sindical, indagou quais as competências do 
Gerente de Contrato DATAMEC, ao que foi informado que eram aquelas previstas em 
Lei, bem como as inerentes ao contrato. 

 
– A próxima reunião do GAP, ficou marcada para i dia 01.02, às 14 horas. 

 
 

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 
presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT. 
 
 
 
RICARDO ROBERTO DE A. LIMA                        ___________________________ 
Coordenador 
 
WILLY FISCHER                                                                     ___________________________ 
Titular/Força Sindical 
 
MARIO ESTEVES FILHO                       ___________________________ 
Titular/BNDES    
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES                                   ___________________________ 
Titular/CUT 
 
PAULO MACHADO                                                 ___________________________ 
Titular/MPS 
 
JORGE HIGASHINO                                                            ___________________________ 
Titular/CNF 
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