
 
 

REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM GAÚCHO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
 

Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e quatorze, com início as quatorze horas, na sala 407 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, com o objetivo de 

tratar sobre os seguintes assuntos: publicação da Revista Aprendiz, com lançamento previsto para o dia 15/11/2014 e 

assuntos gerais pertinentes a Aprendizagem Profissional.  

A plenária foi presidida pela coordenadora geral do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional e AFT, Dra. Denise 

Brambilla, tendo como secretário adjunto do FOGAP, Sr. João Soares. A plenária contou com a participação de 

representantes das entidades formadoras de aprendizagem profissional e empresas parceiras do Fórum. Destacamos 

a presença dos representantes da Instituição Domínio RH e da Instituição Renapse, que compareceram pela primeira 

vez na plenária.   

Inicialmente, a coordenadora geral do FOGAP e AFT, Dra. Denise Brambilla, relatou sobre a reportagem vinculada na 

RBS, que tratou sobre aprendizagem profissional executada na Instituição o Pão dos Pobres e que teve a entrevista da 

Coordenadora do Centro de Educação Profissional- CEP, a Sra. Marta Prytula. Na ocasião, a Sra. Marta Prytulla da 

Instituição o Pão dos Pobres, fez um convite a todos presentes a respeito do Encontro da Aprendizagem Profissional 

no CEP do Pão dos Pobres,  a ser realizado no dia 03 de Dezembro as 08:30, com a presença da Coordenadora do 

Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional-FOGAP e Auditora Fiscal do Trabalho, Dra. Denise Brambilla que fará 

apresentação da Legislação da Aprendizagem Profissional e também a presença do Coordenador do Fórum Municipal 

de Aprendizagem Profissional de Porto Alegre- FORMAP e membro da Coordenação do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional-FOGAP, Sr. João Soares, que fará apresentação das modalidades de atendimento da 

aprendizagem profissional nas empresas e entidades formadoras.  A instituição Renapse, através dos seus 

representantes, fizeram um convite aos presentes para o café da manhã no dia 12 de Novembro, as 08 horas da manhã 

em Cachoeirinha no Sindilojas, com a presença dos empresários da região. Em seguida tivemos a exibição em vídeo 

de uma mensagem voltada para aprendizagem, apresentada pelo membro da Coordenação do Fórum Gaúcho de 

Aprendizagem Profissional e representante da Instituição Pequena Casa da Criança, Sr. Lucas Costa Roxo. Foi relatado 

pela coordenadora do FOGAP Dra. Denise Brambilla, a visita ao reeleito Deputado Estadual, Sr. Luis Augusto Lara, com 

a presença dos membros do FOGAP, Sr. Rudimar Anghinoni do Espro, Sra. Sara Maria do Isbet, Sr. João Soares da 

Instituição Calábria,  para tratar sobre a implantação da aprendizagem profissional na Administração Direta, 

Autarquias e Fundações, através da proposta da  lei estadual de aprendizagem profissional e também a possibilidade 

de ser feito um piso  salarial fixo para os aprendizes no Estado, devido a problemática dos 4 eixos salariais,  que muitas 

empresas não sabem enquadrar. O Deputado Lara, ficou de dar um retorno a partir da 2 quinzena do mês de novembro 

ao Fórum. Na ocasião, fizemos um convite ao Deputado Lara para o lançamento da Revista Aprendiz no dia 15 de 

Novembro, mas até o momento não tínhamos um local para o lançamento e o mesmo ficou de conseguir.   

 Durante a plenária do FOGAP, Dra. Denise solicitou para constar na ATA, o trabalho e a participação dos integrantes 

do FOGAP, Lucas Costa Roxo, e João Soares, que se empenharam de forma incansável na elaboração da Revista 

APRENDIZ. Após tivemos o comunicado do membro da Coordenação do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional 

e representante da Instituição Pequena Casa da Criança, Sr. Lucas Costa Roxo, a respeito dos preparativos e 

lançamento da Revista Aprendiz, a ser lançada na feira do livro de Porto Alegre, no dia 15 de Novembro de 2014. O 

representante da Instituição Murialdo, o Sr. Joel Lovatto, trouxe a preocupação em relação ao valor aplicado na taxa 

administrativa pelas entidades formadoras de aprendizagem profissional, no entanto ficou planejado para a próxima 

plenária, de cada entidade trazer aproximadamente o valor que cada entidade oferece e quais são os custos de cada 

curso, com o objetivo de lançarmos no próximo planejamento circunstancial de 2015 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. 


