ATA DA 5ª REUNIÃO DA COORDENAÇÃO COLEGIADA

Dia: 12/07/2011
Hora: 14:00
Local: Auditório da SRTE/RJ, Rio de Janeiro.

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, no auditório do
CIEE-RJ, reuniu-se a Coordenação Colegiada do FEAP/RJ para a sua quinta
reunião. A sessão foi aberta pela Sr. Marcelo Freitas, representante da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-RJ), presentes,
ainda, a ISJB CESAM-RJ, na pessoa da Sra. Gisela Ferreira Costa e Silva, o
CMDCA-RJ, na pessoa da Sra. Luciane Ferreira, a Sra. Francisca Barbosa,
SRTE/RJ, e a Sra. Heloisa Cruz, CRIO/SRTE/RJ. A representante do
CESAM confirmou a realização da próxima reunião do Fórum na sua sede à
Rua Luiz Zancheta, 134, Riachuelo/Jacaré, Rio de Janeiro/RJ. A
representante do CMDCA-RJ confirmou que o CIEE fará, então, a sua
apresentação.
O Sr. Marcelo Freitas informou que até o momento nenhuma entidade havia
encaminhado e-mail com rol de perguntas ao FEAP, que esteve
recentemente em reunião da Comissão Estadual de Gereção de Emprego e
Renda - CETERJ, e que informou aos presentes a realização da reunião em
julho e que mandaria à secretaria do CETERJ e-mail convidando-os para a
reunião.
Foi levado ao conhecimento da Coordenação Colegiada a atuação de
entidades estranhas ao CNA como agenciadoras de aprendizes, e que
estariam cobrando dos mesmo para efetuar esse serviço.
O Sr. Marcelo Freitas solicitou aos presentes que, sempre que tiverem
conhecimento de tal irregularidade, colham subsídios para a apuração e
denunciem ao GFIPATI, que a equipe de combate ao trabalho infantil e
proteção ao adolescente, faria a investigação e fiscalização, oficiando, se
necessário, o Ministério Público do Trabalho.
A Sra. Luciane Ferreira, representante do CMDCA-RJ, levantou a

importância de trazer ao Fórum Estadual as discussões que estão sendo
debatidas no Fórum Nacional da Aprendizagem, e que tanto o CIEE, quanto
o CESAM possuem representantes no Fórum Nacional. O Sr. Marcelo
Freitas, SRTE/RJ, sugeriu que as duas entidades verificassem a
possibilidade de seus representantes comparecerem na reunião do dia 27/09
do FEAP a fim de fazer uma apresentação sobre o tema. Ambas ficaram de
verificar a possibilidade.
A Sra. Luciane Ferreira, representante do CMDCA-RJ, lembrou de incluir na
convocação para a reunião do dia 26/07 o convite para que as entidades e
empresas levem um aprendiz cada uma para a reunião do Fórum.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Marcelo
Freitas, representante da SRTE/RJ, lavrei a presente Ata.
____________________________
Marcelo Freitas
Coordenação Colegiada FEAP
SRTE/RJ

