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Manhã: 
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): dá boas vindas e 
saúda todos os presentes. 
 
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT)- Apresenta a possibilidade de 
repensar a pauta visto que deixar a votação para o período pode comprometer a reunião, 
já que a maioria dos membros poderão ir embora mais cedo para pegar vôo.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP) –propõe começar 
com a pauta do observatório, e da reforma do Ensino Médio e logo após caso não tenha 
chegado a representante do MPT passa-se para votação do PNAP.  
 
Sra. Katleem Marla Pires de Lima (Representante dos Fóruns Estaduais da Região 
Centro Oeste) se posiciona favoravelmente quanto ao critério de prioridade da votação 
do PNAP, para ocorra ainda pela manhã.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): em respeito a 
disponibilidade do observatório do Mercado do Trabalho em estar presente na reunião, a 
apresentação será realizada, e após isso será deliberada a mudança na ordem da pauta;  
 
Apresentação observatório nacional da aprendizagem – Sra. Mariana Eugênio.  
 
Sra. Marli Pereira (Representante dos Fóruns Estaduais da Região 
Nordeste):Questiona se a quantidade de admitidos é considerado na própria empresa ? 
Mariana- sim, na própria empresa ou em outra empresa; 
 
Sra. Deise Freitas Macola (Representante dos Fóruns Estaduais da Região Norte): 
Pergunta se existe a análise por estado?  
 
Sra. Mariana Eugênio (Observatório do Mercado do Trabalho): Responde que sim. 
E que os dados serão informatizados, o que poderá conceder a analise por estado e 
município; 
 



 
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT): diz que debate sobre os números são 
polêmicos, mas que como se entende que a reunião extraordinária é para debater o 
PNAP. E sugere alterar a pauta para que a apresentação da Sra. Simone do MPT sobre 
aprendizagem e medida sócio educativa fique para após a votação do PNAP; 
 
Abertura da fala pra Sra. Suely melo de castro (Conselho Nacional de Educação) – 
reforma do Ensino Médio.  
 
Sra. Suely melo de castro (Conselho Nacional de Educação) – informa na data do dia 
03/04 foi realizada a  entrega da base do documento oficial da reforma do ensino médio; 
 
Sra. Suely melo de castro (Conselho Nacional de Educação) – sugere deixar marcado 
uma reunião do Fórum para discutir sobre a reforma e aprendizagem profissional  
 
Sr. Antonio Alves Mendonça Júnior (Representante da SIT) – apóia a  sugestão  e 
manifestação sobre outros atores que atuam na área, e solicita o apoio na construção 
dessa ação, deixa claro que diversos colaboradores já encaminharam propostas ao CNE, 
mas devido ao alto número de propostas, estas tiveram respostas genéricas, dessa forma 
sugere que as respostas devem ser mais específicas e que deve ser ouvido as pessoas 
que conhecem o processo;  
 
Sra. Suely melo de castro (Conselho Nacional de Educação): Informa que as 
manifestações eram pouco objetivas.  
 
Sra. Rosena da Silva Almeida Albuquerque (Representante do  CIEE) –ratifica que 
está a disposição para o diálogo, até mesmo dentro da secretaria de educação. Destaca 
ser cientes do papel de formadores, e está preocupado com o projeto de vida dos alunos 
e  se coloca a disposição para auxiliar; 
 
Sra. Suely melo de castro (Conselho Nacional de Educação): destaca que o aprendiz 
não pode ficar fora da educação básica 
 
Sra. Tatiana Gomes Furtado (Representante do ISBJ) – diz que existe a proposta de 
exclusão do cadastro nacional de aprendizagem, e afirma a presença na construção da 
resolução; 
 
Sra. Jaqueline Busnello (Representante do CNF)  – destaca que a CNF considera os 
níveis básicos, e devem se manter os esforços para melhorar a educação nesse nível.  
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): dando 
continuidade a pauta, e diante da sugestão da pauta do MPT ficar após a votação do 
PNAP, começaremos assim o PNAP. Tece algumas considerações; e solicita que cada 
proponente das considerações que foram encaminhado, possa verificar se esta ok, para 
inicio das deliberações. Deixa registrado as contribuições dos membros do FNAP (em 
anexo) e faz considerações sobre Moções que recebemos dos Fóruns Estaduais de 
aprendizagem.  
Deixa registrado as Moções Recebidas: 



 
Moção do Fórum de Proteção ao 
Adolescente trabalhador e Erradicação ao 
Trabalho Infantil ( FEAPETI) 

Posiciona-se totalmente contra ao 
acolhimento da Ação 04 do Plano 
Nacional de Aprendizagem Profissional. 

Moção do Fórum Baiano de 
Aprendizagem Profissional - FOBAP 

Posiciona-se totalmente CONTRA o 
acolhimento da Ação 04 do PNAP que 
visa à revisão na forma de calcular a cota 
de aprendizes. 

Moção do Fórum Estadual da 
Aprendizagem Profissional do Rio de 
Janeiro 

Posiciona-se totalmente CONTRA o 
acolhimento da Ação 04 do PNAP que 
visa à revisão na forma de calcular a cota 
de aprendizes. E solicita a retirada da ação 
4 da votação do PNAP e que se firme 
entendimento de que a revisão da CBO 
versa na contramão de princípios vitais 
para aprendizagem profissional. 

Pedido de alteração de pauta da CETI - JT Entende que para discutir a revisão da 
CBO é preciso um amadurecimento do 
tema. Sugerindo assim, a exclusão da 
pauta da 1ª reunião Extraordinária do 
FNAP 

Pedido de alteração de pauta Fórum de 
Erradicação e combate ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador de Minas Gerais 

 Sugere a inclusão discussão da 
reforma do Ensino Médio e as 
implicações na Aprendizagem 
Profissional;  

 Sugere a exclusão dos itens: CBO 
e cota de aprendizagem e 
concomitância do curso versus 
inicio do contrato diante do curto 
tempo para as bancadas 
elaborarem um posicionamento; 

 Sugere a discussão sobre a MP nº 
808/2017 - cujo artigo 911 - A 
afeta os direitos previdenciários do 
aprendiz; 

 Sugere a discussão sobre as 
liminares judiciais de sindicatos 
que excluem funções que 
demandam formação profissional 

Pedido de alteração de pauta  das 
Entidades Formadoras e Organizações da 
Sociedade Civil membros do FNAP 
(ESPRO; CIEE; GERAR; ISJB; ISBET; 
SOCIETÁ; FEBRAEDA. FRM E REDE 
CIDADÃ) 

Sugere alteração da pauta da 1ª reunião 
extraordinária do FNAP para incluir os 
seguintes temas: Contribuição 
complementar do INSS - MPV nº 
808/2017, artigo 911 - A; Reforma do 
ensino médio e as implicações na 
aprendizagem profissional e convenções 
coletivas de sindicatos de classes que 
propõem a exclusão de funções da cota de 
aprendizagem. 

Pedido de alteração de pauta  do Fórum de Solicita a substituição dos itens: 



Aprendizagem Profissional do DF "discussão aberta sobre a concomitância 
do início do curso versus o início do 
contrato e discussão aberta sobre a CBO e 
o Calculo da cota de aprendizagem pelos 
itens: Discussão sobre os impactos da 
reforma médio na aprendizagem 
profissional desenvolvida nas entidades 
sem fins lucrativos e discutir a MP nº 
808/2017. 

Pedido de alteração do MPT Acredita que o tema não deve ser 
discutido por meio de um reunião 
extraordinária, sendo assim requer o 
cancelamento da reunião ou que 
Ministério do trabalho excluía a ação 4 do 
PNAP, visto que essa delibera de forma 
contrária aos objetivos do FNAP. 

Moção do Fórum Gaucho da 
Aprendizagem Profissional – FOGAG  

A proposta da Ação 04 do Plano Nacional 
de Aprendizagem Profissional, de autoria 
do FNAP, implica na exclusão de funções 
que contribuem para o cálculo do 
percentual mínimo de 5% imposto pelo 
artigo 429 da CLT e  vai reduzir ainda 
mais a oportunidade para a juventude 
obter qualificação e orientação para o 
mundo do trabalho. 

Considerando que caso haja a exclusão 
dos empregados nas funções de motorista, 
segurança e faxineiro da base de cálculo 
da cota, perde-se cerca de 185.000 
aprendizes em todo o Brasil, 
correspondendo a 14,94% do potencial de 
vagas, conforme RAIS de 2016. Ressalte-
se que essas funções representam apenas 
03 das 2.638 ocupações reconhecidas no 
país e constantes na CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupações). 

Ressaltamos a importância e permanência 
destas CBOs, com o objetivo de promover 
a experiência do primeiro emprego, a 
formação pessoal, social e profissional do 
adolescente e jovem, tais como exercício 
da cidadania, qualificação em ocupações 
profissionais, apoio escolar, orientação 
vocacional, atividades culturais, na 
construção de conhecimentos e valores 
aos nossos jovens 

 
Destaca ainda a elaboração da  Nota Informativa nº244/2018/CGAE/DPE/SPPE/MTb 
emitida no dia  29 de março de 2018 que trata sobre considerações sobre a construção 



do Plano Nacional de Aprendizagem Profissional – PNAP,  gostaria de fazer a linha 
histórica acerca do PNAP. O Plano Nacional foi gerado no próprio fórum, com a 
participação dos representantes de cada segmento. Sua construção começou em maio de 
2017 em uma oficina tripartite mediada pela OIT, após isso foram realizadas mais duas 
reuniões da Coordenação Colegiada. Destaca ainda a necessidade dessa ressalva, visto 
que foram recebidos manifestações e insinuações, ate em mídia, que dá entendimento 
que o MTb quer interferir na cota de aprendizagem ou até mesmo a acabar com a 
Aprendizagem. 
Destaca ser uma atribuição da Secretaria Executiva do FNAP  coordenar os trabalhos e 
atender o maior numero possível dos pleitos, observando o histórico de construção do 
plano e o compromisso que sempre tivemos com a aprendizagem profissional, além do  
respeito aos membros do fórum, destaca ainda que é necessário relembrar o histórico do 
FNAP para que cada um faça suas considerações, relembrando as ações do Ministério 
no auxilio da manutenção da lei da aprendizagem, como por exemplo na Reforma 
Trabalhista, as melhorias no regimento interno do FNAP para a adesão dos Fóruns 
Estaduais. Destaca ainda que os pleitos são ouvidos e rejeitados e que  não se pode 
deixar passar más interpretações acerca da construção do Plano e da ação deste 
Ministério na construção do Plano. Por fim, destaca que a Nota Informativa é um 
histórico, e que o PNAP não foi um documento criado do dia para noite, e ressalta a 
manifestação de diversa instituições sobre o PNAP ,em especial da ação 4, e questiona 
onde estavam essas manifestações anteriormente; vale a observação que os membros da 
colegiada devem dialogar com seus pares,  sugestão da SE é  votação do Plano na 
totalidade ou por ações. E sugere que uma votação para definir como será a votação do 
PNAP. 
 
 
Sra. Deise Freitas Macola (Representante dos Fóruns Estaduais da Região Norte) – 
destaca que o Fórum do Pará fez uma ata contra a ação 4 e pediu para incluir a moção 
deles; 
 
Sra. Marli Pereira (Representante dos Fóruns Estaduais da Região Nordeste) – 
destaca que a Bahia fez enquete sobre a ação 4, e já contem mais de 20 mil , 
manifestações contra a ação 4 de revisar a CBO.  
 
Sra. Maria Eliane Franco Monteiro Azevedo (Representante do SENAI) – destaca 
que deve-se atentar para o que ficou decidido na reunião passada e registro em ata de 
que a votação do PNAP seria na sua totalidade.  
 
Sr. Marinus  Molen (Representante do Espro)  - afirma que apesar do decido na 1º 
reunião ordinária do FNAP o entendimento mudou,  e manifesta seu apoio a votação do 
PNAP por ação.  
 
Sra. Maria Eliane Franco Monteiro Azevedo (Representante do SENAI)- por 
questão de ordem , deve ser votado como já decido na 1º reunião ordinária do FNAP 
 
Sra. Ana Paula Tomazzetti Urroz Maciel Pinheiro ( Representante da CNC) - a 
votação do PNAP deverá ser toda conforme ata anterior. 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): destaca que sim 



consta em ata que votação do PNAP seria em sua totalidade, mas informa que o papel 
da Secretaria Executiva Fórum deve ser conduzir os trabalhos da melhor forma, e que 
foi recebida diversas manifestações sobre votar na totalidade ou não.  
 
 
Sra. Larissa Nascente Guimarães Leston (Representante da CNI): Informa que  na 
ultima reunião a manifestação era se o PNAP seria votado no todo ou não, em 10 dias 
por email ou na 1ª reunião extraordinária do dia 03/04/2018. Informando que conforme 
consta em ata a determinação era que seria votado no todo e que objetivando resguardar 
a segurança jurídica o PNAP deve ser votado no todo.  
 
 
Sra. Elisabeth Pelay (Representante do ISBET):Informa que o foi deliberado na 1ª 
reunião ordinária foi somente se a votação seria na próxima reunião, ou em 10 dias por 
email.  
 
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT): Pondera que a proposta de plano é 
complexa com temas grandes e sugere que o Plano seja votado por ação; 
 
Sr. Marcos Antonio Bragança Garcia (Representante dos Fóruns Estaduais região 
sudeste)- deixa claro que as questões de ordem colocadas na plenária pode ser 
legitimas, mas podem ser rediscutido questões anteriores;  
 
Sra. Larissa Nascente Guimarães Leston (Representante da CNI): destaca que as 
reuniões do Fórum são legítimas  e que não houve questionamento sobre a votação do 
PNAP ser feita na integra, não existindo segurança jurídica para votar na presente 
reunião.  
 
Sra. Marli Pereira (Representante dos Fóruns Estaduais da Região Nordeste) – 
destaca que essa reunião deve aproveitar a representação dos fóruns estaduais e discutir 
como será a votação;  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): Destaca que 
conforme consta em pauta será deliberado se a votação do PNAP no todo ou por ação.  
 
 Sra. Ana Paula Tomazzetti Urroz Maciel Pinheiro ( Representante da CNC) – 
Destaca que a  votação da segunda versão do PNAP deve ser no todo, conforme 
definido anteriormente.  
 
Sra. Kelly Lima Teixeira – (Representante do SENAC) – Destaca que várias partes 
da ata contem a observação da votação do PNAP será na integra; 
 
Sra. Rosena da Silva Almeida Albuquerque (Representante do  CIEE) – Reforça 
que a votação deve ser por ação 
 
Sr. Luis Carlos Silva Barbosa- (Representante da SRT) - se existe um colegiado, ele 
deve decidir, deve ser respeitado as manifestações, e o plenário tem legitimidade para 
rediscutir decisões.  
 



Sr. Francisco Rodrigues Correa (Representante do CONANDA)- sugere que 
primeiro se discuta as contribuições enviadas para o PNAP e depois revolva como será 
a votação.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): questiona se  
vamos votar o plano ou não, será por ação ou não. 
 
Sra. Jaqueline Busnello (Representante do CNF) : ressalta que em última reunião 
ficou definido se votação eletrônica ou não, mas que estava definido que votação seria 
do documento por completo.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): sugere que a 
primeira votação seja se o plano será votado ou não?  Incluindo assim um novo item a 
pauta. 
 
Sra. Marli Pereira (Representante dos Fóruns Estaduais da Região Nordeste) – 
sugere realizar logo a deliberação de como será votado o PNAP. 
  
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): deliberação 
nominal de como será votado o PNAP por ação ou inteiro.  
 
Por ação  Inteiro  
1. MPT 1.CNA 
2.FNPETI 2.CNF 
3. CONANDA 3.CNI 
4.CNAS 4.CNT 
5.ESPRO 5.OCB 
6.GERAR 6.SENAI 
7.ISBJ 7.SENAC 
8.SOCIETÁ 8.SENAT 
9.FEBRAEDA 9.SENAR  
10.FRM 10.SESCOOP 
11.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
SUL 

11. CNC 

12.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
SUDESTE 

 

13.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
NORTE 

 

14.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
NORDESTE 

 

15.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
SUDESTE 

 

16.FÓRUNS ESTADUAIS REGIÃO 
REGIÃO CENTRO OESTE 

 

17.SIT  
18.SRT  



19.SE  
20.SPPE   
 
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): Resultado da 
votação: Votação por ação 20 votos; votação por inteiro 11 votos, sendo assim a 
proposta vencedora é de votação por ação. 
 
 
Sra. Larissa Nascente Guimarães Leston (Representante da CNI): diante do novo 
contexto de votação e para que possa consultar suas bases,  e de acordo com o Art. 15. 
§3º do Regimento Interno do FNAP,  solicita 30 dias para que  a bancada das 
confederações se manifeste sobre a votação por ação.  
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): a Secretaria 
Executa do FNAP sugere que se faça o intervalo de almoço para que seja analisado o 
pedido das confederações;  
 
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT): pondera que no email enviado à 
secretaria executiva solicitou o adiamento da reunião; 
 
Sra. Kelly Lima Teixeira – (Representante do SENAC) – destaca a importância dos 
30 dias de prazo, visto que  as manifestações foram encaminhadas no contexto 
diferente. As manifestações foram encaminhadas na votação da totalidade, 
 
 
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT): ressalta que foi contra a ação 4 do 
PNAP. 
 
Tarde: 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): 
Inicia esclarecendo que o pedido das Confederações,  que foi abordado pelo manhã da 
no plenário. Destaca que o prazo de 30 dias tem que ser submetido à Plenária – de 
acordo com art. 15 §3º. Para que conste em ata faz uma recapaticulação dos atos 
preparatórios da presente reunião.  
Dia 19 de março foi encaminhado email enviando com ata da 1 ª reunião ordinária do 
FNAP com  versão final do PNAP, lista de presença. O plano deveria ter sido votado na 
plenária passada, não foi porque houve questionamento em respeito ao que estava 
escrito no email. O plano teria sido votado na reunião passada.  
Dia 21 de março encaminhamos sugestão de pauta que não foi aprovada pelos membros. 
Dia 28 de março encaminhamos a pauta definitiva, na qual consta explicitamente a 
deliberação da votação documento total ou por ação. Votaremos por ação. 
 



Sra. Larissa Nascente Guimarães Leston (Representante da CNI): submeter a 
plenária é inócuo. O que vimos hoje é que abriu-se um precedente para rasgar o 
regimento. O regimento não diz que o pedido deve ser submetido à Plenária. Abriu-se 
um precedente, essa interpretação nunca aconteceu aqui no fórum. As pessoas que 
participam do fórum sabem disso, em  outros momentos em que pedimos o prazo do 
artigo 15,  tivemos 30 dias porque é um direito regimental. O diálogo social hoje está de 
fachada, vamos fazer de acordo com os meus interesses. A plenária passou a ser 
soberana até contra o que está escrito no regimento, só pra ter essa formalidade. Hoje 
nada aqui está sendo respeitado 
 
Sra. Larissa Nascente Guimarães Leston (Representante da CNI): – Destaca que o 
pedido foi baseado em um ato novo.  
 
Votação sobre o requerimento das confederações baseado no Art. 15,§3º do Regimento 
interno do PNAP.  
 
A favor do requerimento  Contra o requerimento 
1.CNA 1. MPT 
2.CNF 2. FNPETI 
3.CNC 3. CONANDA 
4.CNI 4. CNAS 
5.CNT 5. ESPRO 
6.OCB 6. GERAR 
7.SENAI 7. ISBET 
8.SENAC 8. SOCIETA 
9.SENAT 9. CIEE 
10.SENAR 10. Febraeda 
11.SESCOOP 11. Fóruns Estaduais Região Sul 
 12. Fóruns Estaduais Região Sudeste 
 13. Fóruns Estaduais Região Norte 
 14. Fóruns Estaduais Região Centro 

oeste 
 15. Fóruns Estaduais Região Nordeste 
 16. FRM 
 17. ISBJ 
 18. SPPE 
 19. SIT 
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): Solicitação 
indeferida por 19 votos a 11 votos.  
 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP):  Votação do 
PNAP ação por ação. 
 
Ação 1 - Aprendizagem na Administração Pública: Aprovada por unanimidade. 



Ação 2 - Aprendizagem para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 
social: Aprovada por unanimidade.   
 
Ação 3 - Atualizações legislativas: Aprovada por maioria.  
 
A favor  Contra  

1. MPT 1.CNA 
2. FNPETI 2.CNF 
3. CNAS 3.CNC 
4. ESPRO 4.CNI 
5. GERAR 5.CNT 
6. ISBET 6.OCB 
7. SOCIETA 7.SENAI 
8. CIEE 8.SENAC 
9. ISBJ 9.SENAT 
10. Febraeda 10.SENAR 
11. FRM 11.SESCOOP 
12. Fóruns Estaduais Região 

Sudeste 
12. CONANDA 

13. Fóruns Estaduais Região Norte  
14. Fóruns Estaduais Região 

Centro oeste 
 

15. Fóruns Estaduais Região 
Nordeste 

 

16. Fóruns Estaduais Região Sul  
17. SPPE  
18. SIT  

 
Aprovada por 18 votos a 12.  
 
Ação 4 - Relação da Aprendizagem Profissional com Educação Profissional e 
Tecnológica: Reprovada por maioria. 
 
Contra  A favor  

1. MPT 1.CNA 
2. FNPETI 2.CNF 
3. CNAS 3.CNC 
4. ESPRO 4.CNI 
5. GERAR 5.CNT 
6. ISBET 6.OCB 
7. SOCIETA 7.SENAI 
8. CIEE 8.SENAC 
9. ISBJ 9.SENAT 
10. Febraeda 10.SENAR 
11. FRM 11.SESCOOP 
12. CONANDA  
13. Fóruns Estaduais Região 

Norte 
 

14. Fóruns Estaduais Região  



Centro oeste 
15. Fóruns Estaduais Região 

Nordeste 
 

16. Fóruns Estaduais Região 
Sul 

 

17. Fóruns Estaduais Região 
Sudeste 

 

18. SPPE  
       19.SIT  

 
Ação reprovada por 19 votos a 11 votos.  
 
 
Sra. Maria Eliane Franco Monteiro Azevedo (Representante do SENAI)- questiona 
se não haverá debate em relação a ação, visto que a ação somente possui um ponto 
controvertido que é a reforma da CBO, os demais são extremamente importantes para 
aprendizagem visto que trata da relação de aprendizagem e educação.  
 
Sra. Maria Eliane Franco Monteiro Azevedo (Representante do SENAI)- quer votar 
com ressalvas pela ação.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP):– o tema não 
será proibido, poderá ser reaberta a discussão depois em novos debates, apenas não 
estará no plano; 
 
Sr. Antonio Alves Mendonça Júnior (Representante da SIT): a votação é se será 
incluído ou não no plano, não é para vedar a discussão no fórum. 
 
Sra. Kelly Lima Teixeira – (Representante do SENAC) – destaca que a ação foi 
elavorada dentro da colegiada do FNAP e que não houve dissenso dos membros, e 
afirma que  quando a votação é por ação coisas de interesse da colegiada são 
sacrificados, como o tema de debater currículos.  
 
Sra. Silvia Ramirez – (Representante  CNAS) – destaca que o debate de currículos 
pode ser contemplado na atualização da portaria 723  presente na ação 3. 
  
Sra. Dulce Torzecki – (Representante do MPT)- destaca que a interface da 
aprendizagem com a educação não tem como fugir do âmbito do fórum.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP):: destaca que os 
demais itens da ação 4 farão falta no PNAP.  
 
Sra. Carla Bernardes Neri (Representante da OCB) – gente já discutiu muito aqui. 
Depois que já votamos 3 ações, não dá para mudar para votar item a item. A plenária 
escolheu votar por ação. Vamos cada um considerar o que é prioridade. Vamos ser 
coerentes 
 
Ação 5: Comunicação – aprovada por unanimidade. 



Ação 6: Financiamento - aprovada por unanimidade. 
 
Ação 7: Ampliação e interiorização da aprendizagem profissional - aprovada por 
unanimidade. 
 
Ação 8: Articulação entre os atores da Aprendizagem Profissional - aprovada por 
unanimidade. 
 
Ação 9: Monitoramento e Avaliação dos Dados da Aprendizagem - aprovada por 
unanimidade. 
 
Ação 10: Implementar o sistema Mais Aprendiz - aprovada por unanimidade. 
 
Meta Global: aprovada por unanimidade. 
 
Após a votação do PNAP, passou-se para apresentação do MPT sobre a Aprendizagem 
na Medida Socioeducativa 
 
Sr. Antonio Alves Mendonça Júnior (Representante da SIT): Cumprimenta todos os 
presentes, destacando que respeita as posições dos presente e acredita no objetivo desse 
fórum de beneficiar a aprendizagem profissional.  
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade 
– Ministério do Trabalho - MTb e Secretário Executivo do FNAP): Agradece aos 
presente e encerra a reunião.  


