
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Dia: 12/4/2011
Hora: 14:00
Local: SENAC-RJ, Rua Santa Luzia 735, Auditório, 7º andar, Rio de Janeiro.

Aos  doze  dias  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  onze,  no 
auditório do SENAC-RJ,  reuniu-se a Plenária do FEAP/RJ para a 
sua  quinta  reunião  extraordinária.  A  sessão  foi  aberta  pelo  Sr. 
Marcelo Freitas,  representante da Superintendência Regional  do 
Trabalho e Emprego (SRTE-RJ), que, após explicar ser esta uma 
sessão  extraordinária  do  Fórum  específica  para  realização  de 
eleições  para  composição  de  seis  vagas  na  Coordenação 
Colegiada do Fórum, cujos mandatos expiram neste mês de abril de 
2011, convidou o Sr.  Ricardo Mello,  representante da Dataprev, 
para  compor  a  coordenação  da  Plenária  do  Fórum  com  a 
responsabilidade de elaboração da respectiva ata.  No primeiro item 
da  pauta,  dedicado  a  informes  gerais,  a  Sra.  Luciane  Cruz. 
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA-RJ), informou que no dia 5 
de junho de 2011  serão realizadas eleições para renovação do 
Conselho Tutelar, aduzindo que qualquer cidadão poderá votar nos 
locais  a  serem  divulgados  e  que  os  candidatos  aos  cargos  de 
Conselheiro Tutelar,  com mandato de três anos, fazem curso na 
Fundação  São  Martinho  para  a  nova  função  que  se  dispõem a 
cumprir.   Em seguida,  o  Sr.  Marcelo  Freitas,  representante  da 
SRTE-RJ,  passou  à  eleição  dos  novos  componentes  da 
Coordenação Colegiada para o período 2011/2012, com mandato 
de  um ano.  Os  novos  coordenadores  serão  escolhidos  entre  os 
representantes dos empregadores, dos trabalhadores, da sociedade 
civil, das entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a 
educação profissional. dos Conselhos Municipais da Criança e do 
Adolescente e das escolas técnicas, que serão votados por seus 
pares  presentes à  Plenária.   Na abertura  do primeiro  escrutínio, 
para  representante  dos  empregadores,  o   Sr.  Ricardo  Mello, 
representante da Dataprev, despediu-se do cargo e, declinando do 



convite  para  pleitear  a  reeleição,  declarou  que,  em  seu 
entendimento,  a  representação  dos  empregadores  deveria  ser 
oferecida a  uma entidade representativa das empresas privadas, 
como a Fecomercio ou a Confederação Nacional da Industria. Não 
se  apresentaram  candidatos  à  vaga,  que  será  preenchida 
futuramente.  No  segundo  e  no  terceiro  escrutínios,  para 
representantes  dos  trabalhadores  e  das  escolas  técnicas  de 
educação  na  Coordenação  Colegiada,  também  não  se 
apresentaram  candidatos,  ficando  as  vagas  para  preenchimento 
posterior.  No quarto escrutínio, para representante da sociedade 
civil na Coordenação Colegiada, sem que se apresentassem outros 
candidatos,  foi  reeleito  o  Sr.  Márcio  Augusto  Peres  Marins, 
representante da Associação de Moradores da Vila Santo André –
Amorvisa.  No quinto escrutínio, para representante das entidades 
sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional, 
a  Sra.  Fernanda  Ventura,  representante  do  CAMP  Mangueira, 
atual titular da vaga na Coordenação Colegiada, declarou não ser 
candidata à reeleição.  Apresentaram-se como candidatas a Sra. 
Paula Kalec, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RJ), 
e  Rafaela  Cardoso  Seabra,  do  Centro  Salesiano  do  Menor 
(CESAM) que, em rápidas palavras, apresentaram suas propostas à 
Plenária.  Por cinco votos a quatro, foi escolhida para representante 
das  entidades  sem  fins  lucrativos que  tenham  por  objetivo  a 
educação profissional a Sra. Rafaela Cardoso Seabra, do CESAM. 
No sexto  e  último escrutínio,  sem que se apresentassem outros 
candidatos,  foi  reeleita  a  Sra.  Luciane  Cruz,  representante  do 
CMDCA  do  Rio  de  Janeiro,  para  a  vaga  de  representante  dos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente na 
Coordenação  Colegiada.   A  representante  reeleita  declarou,  na 
ocasião, que o Conselho Municipal que representa será renovado 
em 6 de julho de 2011 e que dependerá de decisão da nova direção 
daquele  colegiado  sua  permanência  na  representação  perante  o 
Fórum.  As representações dos empregadores, dos trabalhadores e 
das  escolas  técnicas  de  educação  na  Coordenação  Colegiada 
ficarão  para  preenchimento  posterior,  juntamente  com  as 
representações  do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
e  dos  Sistemas  Nacionais  de  Aprendizagem,  cujos  mandatos 
expiram  em  27  de  maio  de  2011  e  28  de  setembro  de  2011, 
respectivamente. As representações da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro e do Ministério 
Público  do  Trabalho  –  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  1ª 
Região  na  Coordenação  Colegiada,  por  serem  órgãos  da 
Administração Pública, independem de eleição e são preenchidas 
de ofício, por designação de seus titulares. Em assuntos gerais, a 



Sra.  Luciane Cruz, representante do CMDCA-RJ, informou que o 
edital  do  concurso  de  criação  de  postal  publicitário  para  jovens 
aprendizes,  em  sua  versão  revisada  pelo  Sr.  Ricardo  Mello, 
representante da Dataprev,  permanece sob exame da Procuradoria 
Geral do Município, uma vez que todas as iniciativas do Conselho 
que  representa  necessitam  de  aprovação  do  órgão  jurídico  da 
Prefeitura  Municipal  do  Rio  de  Janeíro.  A  Sra.  Luciane  Cruz, 
representante  do  CMDCA-RJ,  declarou  que  sua  iniciativa  de 
convidar o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES para 
participar  da  Plenária  realizada  em 29  de  março  de  2011  visou 
buscar a integração de uma entidade de reconhecida competência 
na educação de pessoa com deficiência auditiva aos trabalhos do 
Fórum,  sublinhando  que  não  se  responsabiliza  por  possíveis 
polêmicas levantadas por suas representantes naquela reunião.  A 
Sra.  Tatiana Terry,  representante do Instituto Locus,  enfatizou a 
importância  de  o  Fórum contar  com a  experiência  da  entidades 
dedicadas  a  pessoas  com  deficiência,  pois,  segundo  ela,  a 
capacitação  desses  profissionais  requer  conhecimentos  e 
procedimentos  específicos  essenciais  ao  seu  adequado 
aproveitamento  em  postos  de  trabalho.  Na  mesma  linha,  o  Sr. 
Ricardo  Mello,  representante  da  Dataprev  exemplificou  que 
algumas empresas colocam deficientes auditivos para trabalhar em 
máquinas  que  produzem  níveis  muito  elevados  de  ruído,  sem 
qualquer equipamento de proteção auricular, imaginando que esses 
ruídos em nada afetariam pessoas surdas, por desconhecimento de 
que  as  fortes  vibrações  causadas  pelas  ondas  sonoras  são 
extremamente prejudiciais  à saúde de qualquer  pessoa,  seja  ela 
surda ou não, e que, da mesma forma, empresas desconhecem que 
o  deficiente  visual  necessita  de  equipamentos  importados 
específicos,  bastante  raros  e  de  alto  custo,  para  que  possam 
trabalhar em computadores.  A Sra.  Tatiana Terry, representante 
do Instituto Locus, relatou, também, as dificuldades encontradas na 
colocação de pessoas com deficiência no mercado da construção 
civil e as restrições à contratação de jovens aprendizes na faixa dos 
14 a 17 anos, pelas limitações de tarefas previstas na lei.  Após 
debates, que também contaram com intervenções da Sra. Luciana 
Vieira  da  Silva,  representante  do  CEACA-Vila,  e  da  Sra.  Katia 
Costa,  representante  do  Lar  Fabiano  de  Cristo,  o  Sr.  Marcelo 
Freitas, representante da SRTE-RJ, declarou que a aprendizagem 
profissional  não  pode  ser  encarada  como  assistencialismo, 
benemerência ou mera questão social, uma vez que o cumprimento 
da cota de contratação de jovens aprendizes é uma imposição da 
legislação brasileira e que, embora uma das atribuições do Fórum 
seja identificar dificuldades em sua aplicação e buscar saná-las, a 



lei terá de ser rigorosamente cumprida. Ainda em assuntos gerais, a 
Sra.  Luciane Cruz, representante do CMDCA-RJ, informou que o 
Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) 
encaminhou  à  Coordenação  Colegiada,  por  seu  intermédio, 
justificativa por sua ausência nesta Plenária.  Ao final dos trabalhos, 
ficou definido que a próxima Plenária do Fórum ocorrerá no dia 31 
de maio de 2011, às 14 horas, no auditório do CIEE-RJ, à Avenida 
Presidente Vargas, 542, 18º andar, no Centro do Rio de Janeiro, e 
que, entre os pontos da pauta, estará o planejamento das ações 
para 2011, a apresentação do trabalho educacional  desenvolvido 
pelo  Centro  Salesiano do  Menor  –  CESAM e  a  continuidade do 
esclarecimento de dúvidas apresentadas por empresas e entidades 
qualificadoras, que deverão ser encaminhadas à Coordenação do 
Fórum  até  o  dia  20  de  maio  de  2011,  por  meio  do  endereço 
eletrônico  feaprj@gmail.com.   Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi 
encerrada a reunião, da qual eu,  Ricardo Mello, representante da 
Dataprev,  lavrei  a  presente  Ata.   Em  anexo,  segue  a  lista  de 
presença dos participantes.

____________________________
Ricardo Mello
Dataprev
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