
 
 

 

Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e quatorze, com início as quatorze horas, 

na sala 412 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, situada na Avenida 

Mauá, nº 1013, 4º andar, sala 412, 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 secretário adjunto do FOGAP, Sr. João Soares e a presença dos coordenadores do 

Fórum: Lucas Costa Roxo da Pequena Casa da Criança; Silvia Ramires do Projeto Pescar; 

Michelle Hernandes do CIEE; Dorilda Vivian do ISBET; Nara dos Anjos do SENAC; Magda 

Barros do SENAI; Livia Menna Barreto da ESPRO; Ana Paula Alves da Reviver e o Auditor 

Fiscal do Trabalho Sr. Paulo Panno . A plenária contou com a participação de 

representantes das entidades formadoras de aprendizagem profissional e empresas 

parceiras do Fórum. Destacamos a presença do Auditor-Fiscal do Trabalho Roberto 

Padilha Guimarães, coordenador da atividade de fiscalização do trabalho 

infantil/SRTE/RS. Na plenária foram tratados os seguintes assuntos: Repercussões da 

publicação do número 1 da Revista Aprendiz, lançada em novembro/2014, no espaço da 

Feira do Livro, cedido pela Câmara do Livro, organizadora do evento e também tivemos a 

apresentação da orquestra dos aprendizes da Instituição O Pão dos Pobres e o 

agradecimento da coordenadora geral do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e 

AFT, Dra. Denise Brambilla, que realizou a distribuição dos exemplares às entidades 

presentes; Na plenária, tivemos a palestra do Auditor-Fiscal do Trabalho Roberto Padilha 

Guimarães, coordenador da atividade de fiscalização do trabalho infantil/SRTE/RS, que 

explanou sobre “O papel da aprendizagem na erradicação do trabalho infantil”. Sr. 

Roberto sugeriu que façamos contato com os órgãos competentes de esfera municipal e 

estadual para alinharmos políticas públicas para o público atendido. Foi apresentada aos 

presentes da Plenária, através da Sra. Silvia Ramires do Projeto Pescar, a criação do Grupo 

de Trabalho de Aprendizagem Profissional de Assistência Social-GTAPAS, que fará a 

discussão da Lei. 12868/2014, que trata sobre Aprendizagem Profissional na Política da 

Assistência Social, foi realizado algumas alterações no regimento da criação do grupo de 

trabalho com maioria de aprovação dos presentes. Ao final da Plenária realizamos a 

entrega das revistas aos representantes de cada Instituição e após apresentamos a 

retrospectiva das ações do ano de 2014 do FOGAP. Nada mais havendo a tratar, foi 

lavrada a presente ata, assinada  pela Coordenadora do Fórum Gaúcho de Aprendizagem 

Profissional-FOGAP e Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla. 

 

 

 

 


