
   
                                                             CNPJ 08.380.736/0001-44 

 
1/1 

 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES SOCIOEDUCACIONAIS DE ADOLESCENTES - FEBRAEDA 

Rua Elba, 982 – Ipiranga – São Paulo – SP – CEP: 04285-001 

Fone/fax: (11) 2068-6214 – e-mail: febraeda@febraeda.org.br site: www.febraeda.org.br 
 
 

São Paulo (SP), junho de 2022. 

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 

Deputado(a) Federal, Senador(a) 

 

Assunto: Emendas supressivas apresentadas à MPV 1.116/2022 (no que se refere à Aprendizagem 

Profissional – artigos 25 a 31), revogação do Decreto11.061/2022 que regulamenta a Medida 

Provisória e traz outras disposições 

 

A Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA é 

uma organização da sociedade civil, entidade de assistência social, e que assessora a mais de 100 

entidades/organizações sociais, e que tem dentre os seus objetivos o assessoramento e a defesa e 

garantia de direitos, bem como o desenvolvimento de atividades que visem ao aperfeiçoamento das 

políticas públicas intersetoriais voltadas à efetivação dos direitos fundamentais de adolescentes, jovens 

e pessoas com deficiência, já consagrados na legislação pátria pelas distintas formas de ação e 

reivindicação. 

Juntas, nossas associadas atendem mais de 700.000 (setecentos mil) adolescentes, jovens 

e suas famílias, sendo 120.000 deles nos Programas de Aprendizagem. 

Destarte,  considerando o Decreto 11.061/2022 e a MP 1.116/2022, solicitamos apoio para que 

as emendas supressivas apresentadas à referida MPV sejam acatadas, com a consequente revogação 

do Decreto, em razão do evidente prejuízo aos adolescentes e jovens em vulnerabilidade atendidos pelas 

entidades de assistência social e que atuam na aprendizagem profissional, considerando o impacto 

negativo que trará redução das contratações, das vagas para os aprendizes que mais precisam e 

estabelecerá medidas extremamente contraditórias com o falso pretexto de incentivar a contratação do 

público vulnerável.  

Merece destaque o fato de que a Aprendizagem já está sendo discutida na Câmara Federal 

através do PL 6461/2019 (Estatuto do Jovem Aprendiz), através de uma Comissão Especial, onde 

foram realizadas Audiências Públicas com o objetivo de envolver todos os atores da Aprendizagem 

através de uma discussão democrática e colaborativa, objetivando que as inovações representem 

verdadeiramente uma ampliação do número de oportunidades, com qualidade e justiça social. 

Não podemos permitir que todo esse trabalho se perca e que os Deputados, a Comissão 

Especial e, principalmente os aprendizes sejam atropelados por essa iniciativa unilateral que 

representará um verdadeiro retrocesso para à única Política Pública existente para adolescentes e 

jovens de 14 a 24 anos, com reflexos nas áreas do Trabalho, Educação e Assistência Social.  

Desde já, antecipamos os sinceros agradecimentos, reiterando os protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

Fábio do Amaral Sanches 
Presidente Diretoria Executiva 

FEBRAEDA 
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