
FÓRUM ESTADUAL DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
FEAP-RJ

Dia: 24/02/2010
Hora: 14:00 hs
Local:  AUDITÓRIO DO TRT 1ªREGIÃO –  AV.  Presidente 
Antonio Carlos, 251, 4º andar, Ala Norte, centro, Rio de 
Janeiro.
 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez no local 
acima mencionado, reuniram-se os participantes do FEAP/RJ, em sua primeira 
reunião ordinária. Foram convocados os inscritos por ocasião da instalação  do 
FEAP/RJ  em  20/07/2009,  os  participantes  do  Cadastro  Nacional  de 
Aprendizagem  no  estado  do  RJ  e  os  participantes  do  Fórum  Estadual  de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil  e de Proteção ao Trabalhador 
Adolescente – FEPETI/RJ. A convocação foi realizada através de e-mail, tendo 
sido enviado também arquivo contendo a Minuta do Regimento Interno para 
apreciação prévia. Foram distribuídas fichas de inscrição aos presentes para 
que  fossem  informados  dados  sobre  o  órgão,  instituição  ou  entidade 
participante, bem como informações sobre seus representantes no FEAP/RJ. 
Tais  fichas foram preenchidas e  devolvidas aos membros da SRTE/RJ que 
compunham a mesa. A  reunião foi aberta pelo Superintendente Regional do 
Trabalho, Sr. José Bonifácio Ferreira Novelino que mencionou os objetivos e 
a importância do FEAP/RJ; a seguir foi dada a palavra ao Sr Marcelo José R. 
de Freitas que, dando continuidade, passou para o ITEM 2 da pauta iniciando 
a leitura dos artigos da Minuta do Regimento Interno para discussão entre os 
presentes. Tendo em vista as diversas alterações propostas, bem como alguns 
artigos  cuja  redação  e  inclusão  ficaram  a  encargo  do  representante  da 
SRTE/RJ, Sr. Joaquim Travassos, a aprovação do R.I, ITEM 3 da pauta, não 
ocorreu, ficando estabelecido que na convocação para a próxima reunião seria 
enviada uma cópia da versão consolidada do R.I. para aprovação na 2ª R.O. A 
seguir, passou-se aos assuntos de interesse geral,  ITEM 4 da pauta, quando 
ficou determinada a apresentação do Termo de Compromisso a ser aprovado 
na próxima R.O.  Ficou estabelecida a data de 25/03/2010 para a realização da 
2ª Reunião Ordinária  do FEAP/RJ. Nada mais havendo a tratar   Sr. Marcelo 
José R. de Freitas encerrou a reunião e eu,  Risoleta F. Bernardes, lavrei a 
presente Ata. Em anexo segue a lista de presença dos participantes.

_________________________
Risoleta F.Bernardes
GFIPATI/SRTE/RJ


