
1ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  FÓRUM  ESTADUAL  DA 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DO  RIO DE JANEIRO – FEAP/RJ 

Dia: 27/04/2010
Hora: 14:30h
Local: Escola Judicial do TRT 1ª Região – Av. Presidente Antonio Carlos, 
251, 9º andar, sala 4, centro, Rio de Janeiro.

Aos vinte e sete dias mês de abril do ano de dois mil e dez no local acima 
mencionado, reuniram-se os participantes do FEAP/RJ para a sua 1ª Reunião 
Extraordinária para fins de escolha dos integrantes da Comissão Colegiada do 
FEAP/RJ.  Antes do início da reunião foram entregues por alguns participantes 
presentes os Termos de Compromisso. Joaquim Travassos iniciou a reunião 
com a leitura  do artigo 6º do Regimento Interno do FEAP/RJ. A definição  dos 
componentes  da  Coordenação  colegiada  iniciou-se  com  a  escolha  do 
representante  dos  empregadores.  Candidataram-se  Fernanda  Franco da 
empresa HOPE RECURSOS HUMANOS, que informou estar participando da 
primeira reunião do FEAP/RJ, e  Ricardo Mello da DATAPREV, tendo sido o 
segundo escolhido  por  ter  participado de todas as  reuniões do Fórum.  Em 
seguida  constatou-se  que,  por  não  haver  representantes  dos  trabalhadores 
presentes,  a  respectiva  vaga não seria  preenchida.  Como representante da 
sociedade civil foi escolhido Márcio Augusto Peres Marins, da Associação de 
Moradores da Vila Santo André – AMORVISA, única entidade representando a 
categoria. A vaga para representante do COMDEF também não foi preenchida 
por  não  haver  nenhum  representante  presente.   A  vaga  referente  a  um 
representante dos Serviços Nacionais de Aprendizagem não foi  preenchida, 
uma vez que os representantes do SENAT e do SENAI presentes,  Gerson 
Benedito  Prado e  Marilda  Pimenta  Melo,  respectivamente,  defenderam a 
idéia  de  que  cada  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  deveria  ter  a  sua 
representação no FEAP/RJ. Foi entregue uma carta da Diretoria Regional do 
SENAI-RJ  dirigida  ao  coordenador  do  FEAP/RJ,   propondo  que  fosse 
modificada  a  configuração  da  Coordenação  Colegiada.  Na  seqüência,  foi 
escolhida Yara Lúcia Louzada Pinheiro, da FAETEC, como representante das 
Escolas Técnicas de Educação, única representante da categoria presente na 
reunião. A escolha de um representante das entidades sem fins lucrativos que 
tenham por objetivo a educação profissional ocorreu por votação, uma vez que 
quatro  entidades  se  candidataram  para  a  vaga:  Elizete  de  Souza –  Lar 
Fabiano  de  Cristo,  Marco  Antonio  Ferreira –  ESPRO,  Isabele  Ranzeiro 
Pereira – CAMP Mangueira e Denise Pacheco Oliveira – EVOLUIR. Após a 
apresentação de cada uma das entidades por seus representantes, procedeu-
se à votação, que contou com 24 votantes, tendo como resultado a escolha do 
CAMP Mangueira com 16 votos.  Lar Fabiano de Cristo obteve 1 voto, ESPRO 
recebeu  4 votos, EVOLUIR recebeu 1 voto e houve 1 voto nulo. Por último, foi 
feita  a  escolha do representante  do CMDCA. Candidataram-se  Luciane da 
Cruz – CMDCA Rio de Janeiro e  Maria Cristina B. Fernandes – CMDCA 
Itaguaí. Por não ter havido consenso, o CMDCA Rio de Janeiro foi o escolhido 
através  de  sorteio.  Encerradas  as  escolhas  dos  componentes  do  órgão 
executivo do FEAP/RJ, ficou estabelecida a data de 18/05/2010 para a primeira 
reunião  da  Coordenação  Colegiada,  a  fim  de  se  discutir,  dentre  outros 



assuntos, o plano de ação/2010, ficando definida a data de 25/05/2010 para a 
próxima reunião ordinária do FEAP/RJ. Os locais e horários das reuniões serão 
definidos  posteriormente  e  os  participantes  serão  informados  com 
antecedência.  Nada mais havendo a tratar  Joaquim Travassos encerrou a 
reunião e eu,  Risoleta F. Bernardes, lavrei a presente Ata. Abaixo segue a 
composição da Coordenação Colegiada do FEAP/RJ. Em anexo segue a lista 
de presença dos participantes.

FEAP/RJ – Coordenação Colegiada:

SRTE/RJ -  Marcelo José Rodrigues de Freitas 
MPT – PRT 1ª Região – Danielle Cramer
REP. EMPREGADORES – Ricardo Mello/DATAPREV
REP. TRABALHADORES – vago
REP. SOCIEDADE CIVIL -  Márcio Augusto Peres Marins/AMORVISA
REP. COMDEF – vago
REP.SERV.NAC.APRENDIZAGEM – vago
REP.ESCOLAS TÉCNICAS – Yara Lúcia Louzada Pinheiro/FAETEC
REP.ENTID. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – Isabele Ranzeiro Pereira/CAMP 
MANGUEIRA
REP. CMDCA -  Luciane Cruz/CMDCA Rio de Janeiro

____________________________
Risoleta F. Bernardes
GFIPTI/SRTE/RJ


