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ATA Nº 004.2018 – 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Dia: 31/07/2018 Horário: 14:00

Local: Superintendência Regional do Ministério do Trabalho – Av. Presidente Antonio Carlos, 251, 

12º andar, Auditório da Ala Norte – Rio de Janeiro. 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Superintendência 

Regional do Ministério do Trabalho, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para sua 49ª Reunião 

Ordinária. A sessão foi aberta às 14h45min pelo Sr. Rogerio Santos, representante da 

Superintendência Regional do Trabalho – SRT-RJ e Coordenador do Fórum. Iniciou informando à 

plenária que a ata da reunião anterior seria encaminhada para todos no dia seguinte. Em seguida, 

apresentou a Instrução Normativa nº 146 (ANEXO 1), do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre 

a fiscalização no cumprimento das normas relativas à Aprendizagem profissional. Após a 

apresentação, foi anunciada a pauta da reunião: 1. Abertura - Auditor-Fiscal Rogério Santos; 2. 

Considerações iniciais - Dra. Dulce Torzecki - MPT; 3. Regularização do Site Institucional; 4. 

Formação Conselheiros Tutelares; 5. PCD - Banco de dados; 6. Fala dos grupos de trabalho 

ativos; 7. Apresentação Aprendizes - Fundação CDL. 

 

 O Sr. Diego Santos, representante do Vira Vida, convidou a todos para o evento Aprendizagem e 

empregabilidade: Juventude e o futuro do Mercado de trabalho. Informou que o evento será 

realizado no dia 17 de agosto, e o convite será enviado em breve. 

 

Em seguida, a Dra. Dulce Torzecki, representante do Ministério Público do Trabalho, deu as boas 

vindas a todos e apresentou a Dra. Janaina Pagan, Promotora de Justiça da Promotoria de Tutela 

Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. Ressaltou ainda que o tema da 

Aprendizagem transborda a área trabalhista, e todos os atores envolvidos precisam entender a 

dinâmica em torno da contratação de aprendizes. Frisou também a importância de se dar 

oportunidades para adolescentes e jovens por meio da Aprendizagem. 
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Ressaltou que o trabalho diário de todos é buscar que as empresas contratem os aprendizes não 

somente para o mero cumprimento de cotas, mas também como um mecanismo de inclusão 

social. Informou que, em agosto, será realizada a Semana Nacional da Aprendizagem, ocasião em 

que serão organizados eventos, audiências públicas, feiras de aprendizagem. Trata-se de uma 

iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do 

Trabalho.  

 

A Dra. Janaína Pagan ressaltou a importância da articulação entre as instituições, de modo que 

possam ser oferecidas oportunidades para adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Informou também que o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente – CRIAAD – de Santa Cruz possui um laboratório de informática recém-inaugurado, 

que está à disposição das entidades para o desenvolvimento de programas de aprendizagem.  

 

A Sra. Paula Kalec, representante do CIEE Rio, trouxe os informes do Fórum Nacional. No dia 20 

de junho, houve uma reunião extraordinária da Coordenação Colegiada do FNAP, da qual o FEAP 

participou como ouvinte. Os informes são os seguintes: 

 Encaminhamento das metas do 1º trimestre do PNAP – Quanto à aprendizagem na 

administração pública, foram feitas alterações na minuta que dispões sobre o tema. O 

texto será encaminhado para a Conjur e depois para o Ministro do Trabalho. Uma das 

alterações importantes foi a manutenção da faixa etária de 14 a 18 anos para 

aprendizagem na administração pública. 

 Discussão das matérias teóricas básicas da Portaria 723/12 – Existe uma intenção de 

realizar uma reformulação nessas matérias.  

 Ação 6 do PNAP – Foi elaborado um documento, que será encaminhado ao Ministro do 

Planejamento, com a proposta de ampliação do quadro de auditores-fiscais do trabalho. 



 

 
wwwwww..ffeeaapprrjj..oorrgg  

 Ação 7 do PNAP – Serão solicitadas ações e boas práticas dos Fóruns estaduais para 

divulgação nas reuniões do FNAP. Foi elaborado um memorando que, após aprovação, 

será encaminhado aos fóruns estaduais. 

 Próximas reuniões do FNAP: 

11/09 – Coordenação Colegiada 

12/09 – 2ª Reunião Ordinária 

28/11 – 2ª Reunião Extraordinária, com presença dos Fóruns Estaduais 

 

Com relação ao site institucional do FEAP, o Sr. Luan Costa informou que foi encaminhado um 

ofício a todos os membros do Fórum, solicitando a contribuição voluntária para manutenção do 

site. A manutenção custa entre R$ 350,00 e R$ 400,00. A doação é aberta para pessoas físicas e 

jurídicas, e será aceito qualquer valor. Ressaltou ainda que será feita uma prestação de contas do 

valor gasto, e que o excedente será investido em melhorias para o site e as mídias sociais do 

Fórum. O CIEDS se prontificou a doar o valor necessário para a manutenção. No entanto, como o 

FEAP não possui personalidade jurídica – e, consequentemente, não tem CNPJ –, a doação fica 

inviabilizada. A Sra. Isabele Ranzeiro, representante do CAMP Mangueira, sugeriu que o 

pagamento da manutenção fosse feito diretamente pelo CIEDS, de modo que o boleto do site 

fique no nome da Instituição. O Sr. Rogério Santos questionou à Dra. Dulce se o MPT poderia 

destinar algum TAC para esse fim. Em resposta, a Procuradora informou que irá verificar, mas 

sugeriu também que o Fórum consultasse o INPETI, pois essa instituição recebe verbas públicas. 

 

Com relação à formação dos conselheiros tutelares, o Sr. Rogério Santos informou que o 

conteúdo está sendo elaborado pela equipe de conteudistas voluntários. O prazo para entrega do 

material para revisão é 10/08. 
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Sobre o banco de dados para PCDs, no site do FEAP, a Sra. Louziane Souza, representante do 

ESPRO, informou que o Grupo de Trabalho tem se reunido mensalmente nas reuniões do FEAI. 

Quanto ao banco, a ideia é montar um link para cadastro de candidatos, que será encaminhado 

para as entidades. Assim que o banco estiver estruturado, será apresentado para a plenária. 

 

Em seguida, o Sr. Anderson Esteves, representante da Fundação CDL, apresentou sua 

instituição e os trabalhos desenvolvidos. Os aprendizes João Vitor Alvarenga e Andreza Vianna 

contaram suas experiências com o programa.   

 

A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada, para o dia 25 de setembro de 2018, às 14 

horas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião plenária, da qual eu, Luan Costa, lavrei a 

presente Ata. 

 

 

______________ 
Luan Costa 
Secretaria Executiva  
CIEE Rio 
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ANEXO 1 
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