
 

ATA Nº 07 REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

No dia dez de agosto do ano de dois mil e onze, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no 

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

As instituições presentes a esta plenária encontram-se listadas no final da presente ata. A coordenação da reunião 

coube à Auditora Fiscal do Trabalho Sra. Denise Natalina Brambilla Gonzales, representando a SRTE/RS, assessorada 

pela Sra. Silvia Regina Ramirez, membro da equipe de coordenação e representante da Fundação Pescar. Inicialmente 

foi dado as boas vindas a todos os presentes e solicitado que os novos participantes se apresentassem. Na sequencia o 

Sr. Lucas Baldisserotto, representando o CIEE apresentou a instituição e o trabalho desenvolvido junto a 

Aprendizagem Profissional. Foram apresentado os objetivos, missão e visão do CIEE, as áreas de atuação e os números 

tanto de estágio quando de aprendizagem. A Fundação REVIVER ficou comprometida de apresentar o seu trabalho na 

próxima semana. Na sequencia foram apresentados os indicadores da aprendizagem profissional no estado e, o 

comparativo com o restante do estado. O estado do Rio Grande do Sul atingiu a meta de execução do ano no primeiro 

semestre. A Sra. Denise Bambrilla apresentou ainda os indicadores mensais. Lucas do CIEE levantou o fato de que os 

estados como Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo terem uma inserção significativa de jovens aprendizes nos órgãos 

públicos (administração direta do estado) e autarquias. A Sra. Denise comentou que seria necessária imposição legal 

para isso no estado, o que ainda não acontece. A Sra Berenice Saut, do Centro Social Marista Mário Quintana 

comentou sobre a necessidade de mobilizar as instituições da cidade de Gravataí. Segundo ela as empresas foram 

notificadas e os S´s não tem como atender a todas as empresas. Solicitou que entidades que tenham interesse possam 

estar trabalhando em parceria. Sr. Lucas do CIEE demonstrou interesse em estar conversando e a Sra. Denise elucidou 

novamente a importância do trabalho junto a Gravataí, devido a forma como a audiência pública foi recebida por 

alguns dos presentes na ocasião. Geraldo – IFSUL, vinculado à reitoria de Pelotas apresentou a proposta para o 

incentivo para as prefeituras. Os presentes conversaram sobre isso alguns se mostram favoráveis a essa ideia, mas a 

maioria não. Foi levantado que São Leopoldo cumpre a questão da aprendizagem sem esse auxílio. A Sra. Denise 

comentou que seria uma boa ideia encaminhar isso como sugestão para o Fórum Nacional de Aprendizagem. O Sr. 

Lucas apresentou a ideia de podermos constituir um grupo e buscar a realização de uma reunião com governador de 

estado ou outras pessoas encarregadas. Comentou que hoje o estado está realizando a consulta popular e que 

podemos votar em uma das demandas: qualificação profissional. O Sr. Marco levantou que dentro das Metas do 

Milênio do Plano Brasil sem miséria, tem-se a erradicação da pobreza, da fome e da miséria, e dentro disso no 

planejamento estratégico para 2015 um dos eixos é qualificação profissional, pois para isso há a necessidade de 

preparação profissional esse é um projeto da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humano e Secretaria Trabalho e 

Desenvolvimento Social. Nada mais havendo a constar, a presente ata foi encerrada por mim, Maidi Terezinha Dalri, 

que secretarie os trabalhos nesse dia. 
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