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ATA Nº 004.2019 – 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Dia: 30/07/2019 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 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sede da Superintendência 

Regional do Ministério do Trabalho, reuniu-se a plenária do FEAP-RJ para sua 55ª Reunião 

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

Superintendência Regional do Trabalho – SRT-RJ – e Coordenador do Fórum. Em seguida, foi 

anunciada a pauta da reunião: 1. Abertura - Auditor-Fiscal Rogério Santos; 2. Deputada Dani 

Monteiro; 3. Fernanda Paiva - Coordenadora do Primeiro Emprego (SETRAB-RJ) - parcerias e 

outras providências; 4. Semana Nacional da Aprendizagem (19 a 23/08); 5. PCD - Alimentação do 

Banco de Dados; 6. Grupos de Trabalho ativos; 7. Ações para 2019; 8. Apresentação aprendizes - 

CAMP Vila da Penha. 

 

A ata da 54ª reunião será aprovada na próxima plenária. A Sra. Fernanda Paiva não chegou a 

receber o convite. O item 3 da pauta foi cancelado. O Sr. Rogério Santos falou sobre a Semana 

Nacional da Aprendizagem, que acontecerá de 19 a 23 de agosto. É um evento organizado pelo 

poder público (Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Auditoria Fiscal do Trabalho) 

com a participação da sociedade civil. A Dra. Dulce Torzecki, representante do MPT, ressaltou 

que 2019 será o quarto ano em que são organizados eventos relativos à Semana Nacional da 

Aprendizagem, uma parceria que teve início em Brasília, por meio da Ministra Kátia Arruda, do 

TST, da articulação da Cordinfância, do MPT, e também do representante do Ministério do 

Trabalho em Brasília. A partir dessas articulações, surgiu a ideia de se realizar, todos os anos uma 

semana de discussão sobre a Aprendizagem. Percebe-se que, em todos os estados da 

Federação, ainda não há o cumprimento integral da cota de aprendizes. A ideia da Semana é 

ampliar o debate e deixar a questão da Aprendizagem melhor esclarecida, de modo que se possa, 



 

 2
 

feaprj 

ww.fe

aprj.o

www.feaprj.org 

ao menos, cumprir a cota mínima (5%) de aprendizes no país. Ainda há um desconhecimento da 

legislação que rege a Aprendizagem. A Semana Nacional da Aprendizagem visa também prover 

esclarecimentos a empresas.  O primeiro evento será realizado no dia 19/08, no auditório do 

SINDCONT-Rio. Além da presença dos contadores, a ABRH também movimentará seus 

associados para participarem do evento. No dia 21/08, no TRT, serão realizadas oficinas com 

adolescentes e jovens (jovens que buscam vagas e jovens que já são aprendizes). 

 

O Sr. Rogério Santos frisou que essa parceria com o SINDCONT-Rio poderá facilitar a 

contratação de aprendizes, já que os escritórios de contabilidade fazem a parte de recursos 

humanos para diversas empresas, e, muitas vezes, o contador não tem informação suficiente para 

orientar seus clientes, no que tange à contratação de aprendizes. Pelo fato de o contador lidar 

diariamente com diversas normas, a Aprendizagem acaba ficando ligeiramente negligenciada. 

 

A Sra. Isbele Ranzeiro, representante do CAMP Mangueira, questionou a possibilidade de as 

entidades formadoras, no evento do dia 19/08, divulgarem seus materiais de prospecção, mesmo 

sendo apenas um folder disposto em uma mesa, sem interlocução direta com as empresas. Em 

resposta, o Sr. Rogério Santos informou que, para esse evento, apenas o Sistema S seria 

convidado. A Sra. Luciane da Cruz, representante do CIEE Rio, informou que, em reunião com a 

organização do evento, foi levantada a possibilidade de as entidades negociarem, em plenária, a 

participação no evento, mesmo sendo apenas com a exposição de fôlderes em uma mesa. O Sr. 

Rogério Santos posicionou-se contra a participação das entidades, por considerar o evento um 

ato de sensibilização, não de prospecção. A Dra. Dulce Torzecki ressaltou que a ideia desse dia é 

realizar perguntas e resposta, deixando a plateia se dirigir aos órgãos públicos. Nas respostas 

será dito às empresas que existe um cadastro das entidades. As empresas tomarão conhecimento 

de que a prioridade é do Sistema S, mas que as entidades podem contratar aprendizes. Também 
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será indicado o FEAP como um espaço de que as empresas também podem participar. As 

entidades poderão participar como ouvintes. 

 

A Sra. Maria Escossia, representante da Pastoral do Menor, perguntou quais foram as entidades 

convocadas para reunião pela organização do evento e quais os critérios de seleção das mesmas. 

Em resposta, a Dra. Dulce Torzecki informou que não houve um critério específico para convite 

às entidades. Ressaltou que, como há um contato maior com alguns membros do fórum, estes 

foram convidados. Foram convidadas as seguintes instituições: CIEE, CAMP Mangueira, São 

Martinho, ISBET, Pastoral do Menor e Saber. 

 

Com relação ao banco de dados de PCD, do site do FEAP, o Sr. Luan Costa, representante do 

CIEE Rio, informou que conversou com a equipe do CIEDS, que se dispôs a auxiliar, dentro das 

possibilidades, com algumas questões do site. A equipe do CIEDS deu algumas ideias 

interessantes e, a partir disso, a inserção do banco no site poderá avançar. 

  

Em seguida, a Sra. Adriana Cavalcante, representante do CAMP Vila da Penha, apresentou sua 

instituição e as atividades realizadas. Os aprendizes Mariana, Isabele e Lucas contaram suas 

experiências no Programa de Aprendizagem. 

 

Após a apresentação, a Sra. Vanessa Koetz, assessora da Deputada Estadual Dani Monteiro, 

ressaltou o caráter coletivo do mandato da deputada, que se coloca à disposição, sobretudo, da 

juventude. Ressaltou que a aproximação com o FEAP se deve, principalmente, à presidência da 

Comissão Especial de Juventude, presidida, atualmente, pela deputada. É uma comissão 

temporária da ALERJ, cujo objetivo é diagnosticar e monitorar a situação da juventude do Estado. 

Sendo uma comissão temporária, seus trabalhos irão encerrar-se em novembro. A comissão atua 
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em seis eixos temáticos: Educação, Trabalho Saúde, Prevenção à Violência, medidas 

socioeducativas e cultura. Dentro do eixo de trabalho, uma questão preponderante é a da 

Aprendizagem Profissional. No mais, a assessora agradeceu o convite e frisou que o mandato da 

deputada está à disposição. 

 

O Sr. Luan Costa registrou que essa articulação com a deputada é fruto do trabalho do GT de 

relacionamento parlamentar, que, a partir de uma audiência pública realizada na ALERJ, 

conseguiu uma reunião com a assessoria da deputada, em que foi discutido o cenário da 

Aprendizagem Profissional no estado. Um encaminhamento dessa reunião foi a realização de um 

levantamento de dados das entidades, referente aos aprendizes. Esse levantamento será 

compartilhado com o gabinete da deputada, de modo que possa gerar subsídios para a 

elaboração de um documento público, que serve também como base para proposição de projetos 

de lei, por exemplo.   

 

A Dra. Dulce Torzecki ressaltou a importância de o tema da Aprendizagem estar inserido na casa 

legislativa. O Sr. Rogério destacou a necessidade que o estado tem de inserir a Aprendizagem na 

administração pública. Destacou também a importância de o estado se colocar à disposição para 

receber aprendizes para a experiência prática, conforme o Decreto 8.740. 

 

Em seguida, o Sr. Luan Costa repassou um informe da Desembargadora Glória Mello: Os pilotos 

da Oficina para o Mundo do Trabalho, conduzidos pelo Instituto Saber, tiveram lugar nos centros 

de referência da assistência social em Acari e Coelho Neto, em janeiro e maio, tendo sido 

atendidos os objetivos da atividade, com a adesão da equipe dos centros e dos jovens. A 

certificação de ambos os grupos ocorreu no dia 18.7.  
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Por outro lado, havendo interesse na continuidade do projeto, na expansão da oficina para outros 

territórios em caráter permanente e no aperfeiçoamento do curso, agendamos reunião, no dia 11 

de julho, às 14h, na sede da AMATRA1, convidando as demais entidades formadoras integrantes 

do FEAPrj, quando apresentamos as propostas do Acordo de Cooperação para a consecução dos 

novos objetivos.  

 

À reunião compareceram, além de integrantes do  GT Comunidades e Educação do FEPETI 

(Deildo, Gloria, Amora, Thiago e Alessandra): Instituto Ser Mais, Instituto Bola Pra Frente, CIEE 

Rio, CEDAPS, LBV, Instituto Saber, INATOS e Pastoral do Menor. 

 

As entidades ficaram de apreciar as propostas e opinar a propósito dos conteúdos sugeridos para 

o curso. Outro encontro acontecerá no dia 5 de agosto, na sede da AMATRA1, às 14h, quando 

esperamos contar com mais adesões. 

 

A Sra. Andressa Werneck, representante da Rede Fala, ressaltou alguns pontos abordados na 

reunião: não cumprimento da lei o estado; contratação, em licitações públicas, de empresas em 

dia com a lei; aumento da multa pelo não cumprimento da cota de aprendizagem. 

 

Quanto ao levantamento de dados que será solicitado às entidades, o Sr. Luan Costa ressaltou 

que os dados repassados pelas entidades serão de uso apenas do gabinete da Deputada Dani 

Monteiro. Frisou ainda que o momento é propício para que as entidades estejam unidas.  
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A próxima reunião ordinária do FEAP foi marcada para o dia 26 de março de 2019, às 14 horas. 

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

Ata. 

 

______________ 
Luan Costa 
Secretário Executivo 
CIEE Rio 
 


