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DATAPREV e FENADADOS 

 
Ata da 2ª Reunião da Comissão Paritária pactuada na cláusula 48ª – SAÚDE, do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2020-2022 
 
Data: 18/08/2020 - das 09:00 às 12:00 horas 
Local: A reunião foi realizada por video-conferência, mediante recursos da internet, tendo em 
vista as recomendações de isolamento social decorrentes da pandemia COVID-19. 
 
Representação da DATAPREV  
 

Armando Barcellos Junior 
 
Maria Cabral Resende 
 
Rafael de Moraes Mota 
 
Rogério Lineu Arita 
 
Wanderson Bittencourt Rattes 
 

 

Representação da FENADADOS 
 

Marcelo Régis Pessoa Nascimento 
 
Marcelo Soriano de Brito 
 
Rodolfo Valentim Machado 
 

Os termos do que restou pactuado no parágrafo primeiro da cláusula 48ª – Saúde, do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2020-2022, os representantes da Fenadados e da Dataprev se reunem 
nesta data para dar .prosseguimento aos trabalhos da Comissão Paritária sobre plano de 
saúde. 
 

Inicialmente, no que se refere ao questionamento formulado pelos representantes da 

Fenadados, de renovar o convite para que a GEAP retome Convênio, ainda que em 

novos moldes, a representação da Dataprev esclarece que efetuou reiteradas tentativas 

nesse sentido, as quais resultaram na reiteração da negativa por parte da GEAP. Em 

razão disso, entendemos que esta via encontra-se esgotada.  
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Acerca da proposta de efetuar novas tratativas com as operadoras atualmente credenciadas, 

com o fito de verificar a possibilidade de estender os planos ofertados aos ascendentes, aos 

descendentes maiores de 24 anos e, também, aos ex-empregados aposentados e seus 

respectivos ascendentes, bem como aos descendentes maiores de 24 anos, a representação da 

Dataprev sugere que seja avaliada a possibilidade de republicar o edital de credenciamento, 

com os ajustes em seus termos, de modo a contemplar, na medida do possível os anseios dos 

trabalhadores.  

 

As partes agendaram nova reunião para o próximo dia 25 de agosto, às 09:30 horas, a ser 
realizada também mediante o recurso de video-conferência. 
 

Nada mais havendo, as partes firmam a presente ata em duas vias de igual teor e forma. 


		2021-09-15T08:58:47-0300
	WANDERSON BITTENCOURT RATTES


		2021-09-15T09:54:54-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




