
 
 
 

Aos oito dias do mês de Abril de dois mil e quinze, com início às quatorze horas, na sala 

516 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada na Avenida Mauá, nº 

1013, 5º andar, Centro, Porto Alegre/RS, realizou- se a Plenária  do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional- FOGAP, presidida pela coordenadora geral do Fórum Gaúcho 

de Aprendizagem Profissional e AFT, Dra. Denise Brambilla, tendo como secretários 

Auditor Fiscal do Trabalho Sr. Paulo Panno e o  adjunto Sr. João Soares e a presença dos 

coordenadores do Fórum: Lucas Costa Roxo da Pequena Casa da Criança; Simone Correa, 

suplente do Projeto Pescar; Michelle Hernandes do CIEE; Dorilda Vivian do ISBET; Nara 

dos Anjos do SENAC; Alessandra Trost do SENAI; Maria Helena Riquinho da Reviver; 

Geomar Tremea do Novo Lar; Clarice Nogueira do Grupo DIMED e Vanessa Schneider da 

SETREM, Sr. Sergio Rauber do Sinditabaco e demais membros. A plenária contou com a 

participação de representantes das entidades formadoras de aprendizagem profissional e 

empresas parceiras do Fórum. Destacamos a presença do Diretor do Departamento do 

Trabalho do Estado  Denoir da Silva, a responsável pela Orquestra Jovem do RS, Carla 

Zitto,  Ricardo xxxxxx da Rede Marista. Iniciamos com a leitura do texto da Revista 

Fórum, que tratou sobre o impacto caso seja aprovada a redução da maioridade penal. O 

fórum se posicionou contra a redução da maioridade penal, destacando a importância de se 

investir na educação e profissionalização dos adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social. Na plenária tivemos apresentação do Diretor do Departamento do Trabalho, Denoir 

da Silva, que apresentou a proposta da minuta da Lei Estadual do RS realizada pela 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Denoir, relatou sobre a reunião em que 

o FOGAP, havia participado com o Secretário Miki Breier no mês de Fevereiro, quando o 

Fórum entregou a minuta da Lei Estadual, na ocasião o Secretário Miki Breier se 

prontificou em analizar a proposta. Denoir, realizou a leitura de alguns artigos da Minuta, 

destacando algumas contribuições da nova proposta. O fórum ficou de analisar e agendar 

uma nova reunião com o DETRAB e STDS. Em seguida, tivemos apresentação da 

Responsável pela Orquestra Jovem do RS, Carla Zitto que apresentou o projeto que conta 

com a participação dos aprendizes da Instituição o Pão dos Pobres. Na ocasião, Carla 

apresentou a criação e trajetória da Orquestra Jovem e seus objetivos e desafios e 

compartilhou o sonho de implantar uma escola de aprendizagem na área cultural, 

abrangendo a cadeia produtiva do espetáculo da música, mas destacou a importância de 

contar com o apoio de parceiros para ampliação deste projeto. A procuradora xxxxx, da 

MPT da 4º região, informou que através do TAC, é possível conseguir um apoio para o 

desenvolvimento deste projeto. Tivemos apresentação do colaborador da Rede Marista\ 

CESMAR, Ricardo xxxxx, que apresentou o programa de responsabilidade sócio-

ambiental realizado pela rede Marista\ Cesmar, que destacou a importância da coleta e 

descarte de materiais de informática inutilizáveis. Ricardo, informou a campanha que a 

Instituição esta realizando com a entrega de Eco-Pontos para as Instituições que quiserem 

aderir a coleta. Destacamos o recebimento da placa de responsabilidade Sócio- Ambiental, 

a Dra. Denise Brambilla da SRTE. A coordenação do FOGAP, através do Sr. Sergio 

Rauber, representante do Sinditabaco, informou aos presentes da plenária, que será 

realizada 4º edição do Seminário de Aprendizagem Profissional na cidade de Santa Cruz 

do Sul. No momento foram anunciadas as instituições que fariam parte da organização e 



também aberto para que as demais instituições quisessem participar da Organização. Dra. 

Denise, informou o novo chefe da fiscalização do trabalho e da Aprendizagem, trata-se do 

Sr. Bruno Bizzo. Dra. Denise, também informou que as Instituições formadoras, deveriam 

fazer um check list para as empresas parceiras, com o propósito de evitar que os aprendizes 

realizem atividades irregulares durante a prática na empresa. Dra. Denise, sugeri que a 

partir do mês de maio, tenhamos a participação de aprendizes nas Plenárias do FOGAP. A 

participação iniciará com a presença dos aprendizes da rede Marista\ CESMAR. Na 

próxima plenária, as instituições ficaram de trazer sugestões de armazenamento dos folders 

institucionais da Aprendizagem Profissional, para serem divulgadas na SRTE, no setor da 

Aprendizagem Profissional. Nada mais havendo a tratar, lavramos a ata assinada 

 pela Coordenadora do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional-FOGAP e Auditora 

Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 


