
 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia 16 de dezembro ano de 2009, no Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do 

Rio Grande do Sul – SRTE/RS, em Porto Alegre, reuniu-se o Fórum Gaúcho da Aprendizagem Profissional. Pauta da 

reunião:relatório de visitação às instituições; cronograma das reuniões do Fórum para 2010; assuntos gerais. O 

Assessor Luiz Müller deu início à reunião informando que, a partir desse encontro, a Dra. Dulce Martini Torzecki 

representará o Ministério Público do Trabalho-MPT na Coordenação do Fórum Gaúcho da Aprendizagem 

Profissional. Relatório de visitação às instituições: O grupo de trabalho formado pelas instituições SENAI, Calabria, 

Fundação Pão dos Pobres, Projeto Foco e CEDICA/RS, com a supervisão da SRTE/RS, através da Auditora Fiscal do 

Trabalho Denise Brambilla, visitou as entidades que operam aprendizagem e que qualificam para o setor metal 

mecânico. Os membros do grupo apresentaram um relatório à Plenária do Fórum, informando que visitas foram 

positivas, que colaboraram para ajudar as instituições a perceber o que deve ser melhorado e a corrigir pequenas 

pendências. A representante da instituição Calabria, Thienne Nedd, comentou que a instituição só não tem mais 

jovens aprendizes devido aos freqüentes assaltos aos alunos e à falta de transporte público até a instituição. Disse que 

já solicitaram à Prefeitura, mas que nada aconteceu. O Assessor Luiz Müller propôs que o Fórum pode contatar a 

Prefeitura de Porto Alegre e com a área de segurança pública, para verificar a questão do transporte e dos assaltos na 

região. Cronograma das reuniões do Fórum para 2010: A AFT Denise Brambilla lembrou que não haverá encontros do 

Fórum nos meses de janeiro e fevereiro, retomando os trabalhos em março; os participantes da reunião receberam o 

cronograma das reuniões em 2010. Assuntos gerais: 1) Müller informou que no dia 24 de março de 2010, às 14 horas, 

será realizada no auditório da SRTE/RS uma audiência pública sobre aprendizagem com as empresas de transporte de 

Porto Alegre e Região Metropolitana. 2) Os membros do Fórum comentaram sobre a possibilidade de alteração da 

Instrução Normativa N˚ 75, de 08 de maio de 2009, da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, sobre a fiscalização 

das condições de trabalho na aprendizagem. Proferiu-se à leitura de alguns artigos e os participantes debateram sobre 

o assunto. Após, foram sugeridas algumas alterações das cláusulas da referida Instrução para posterior envio de uma 

proposta de alteração ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília. A reunião foi encerrada pela AFT Denise 

Brambilla. 

 


