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No décimo quinto dia do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às 14 horas e 12 minutos, no SENAI CTM, Rua 1 

José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, em Maringá-PR, reuniram-se em integrantes do Fórum da 2 

Aprendizagem de Maringá e Região e convidados, conforme lista de presença anexa. Compuseram a mesa para 3 

organização dos trabalhos, Sra. Carla Beatriz Bernardi Machado, representante da APAE de Maringá, Sr. Humberto 4 

Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Profª Laura Rebouças de Abreu e Sr. Matheus 5 

Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. A Coordenadora temporária iniciou dando boas vindas a todos e 6 

solicitou que se apresentassem. Na sequência, passou diretamente ao primeiro assunto, deixando a leitura para 7 

aprovação da ata para um segundo momento: 1º) Apresentação Dr. Bruno Müller - Defensor Público / Defensoria 8 

Pública do Estado do Paraná: Com a palavra, Dr. Bruno iniciou parabenizando o trabalho da Dra. Liana e a palestra 9 

realizada por ela na última sexta-feira, dia 10 de junho, sobre o Trabalho Infantil, logo após se apresentou e 10 

comentou a respeito do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, a qual está composta 11 

por 105 Defensores Públicos, com a lotação de 04 para Maringá: Dra. Cecília Nascimento Ferreira e Dr. Gilson 12 

Rogério Duarte do Oliveira, que atuam na área da Família, Dra. Adriana Teodoro Shinmi com Execução Penal e 13 

Medidas Alternativas, e ele, Dr. Bruno, na área da Infância e Juventude, atuando nas esferas cível e infracional. 14 

Explicou que a Defensoria Pública compõe o Sistema de Justiça, assim como a magistratura e o Ministério Público, 15 

de modo que todos os Defensores Públicos devem ser aprovados em Concurso Público de Provas e Títulos e 16 

precisam ter, no mínimo, três anos de experiência jurídica e possuem prerrogativas semelhantes, irredutibilidade de 17 

salário e a impossibilidade de ser retirado do Município pela solicitação da prefeitura, por exemplo. Pontuou ainda 18 

que a Defensoria foi instituída no Paraná em 2011 e possui em torno de 105 defensores, mas já é um órgão 19 

consolidado em outros estados. Esclareceu que o objetivo desta instituição é prestar assistência judiciária para 20 

aqueles em vulnerabilidade socioeconômica, levando em consideração também a condição de hipossuficiência ou 21 

algum tipo de risco, citando como exemplo o caso da modelo e atriz Luana Piovani, a qual buscou e foi defendida 22 

judicialmente pela Defensoria, por se tratar de agressão a mulher. Sobre sua atuação em específico, o defensor 23 

público exemplificou que casos que envolvam crianças e adolescentes os quais necessitem de internações e 24 

medicamentos e que foram negados, poderiam ser objeto de atuação da Defensoria. Recém- chegado de São Paulo, 25 

Dr. Bruno destaca que deveria ter 39 Defensores para atender a demanda em Maringá, mas só tem os 04 citados 26 

anteriormente. Em relação ao tema Trabalho Infantil, o Dr. Bruno lembra que no último 12 de Junho foi o Dia 27 

Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e destaca, principalmente, o direito ao lazer e de brincar das crianças. 28 

Informa que estudos já comprovaram que o trabalho infantil traz reflexos negativos para o desenvolvimento do ser 29 

humano. Nessa perspectiva, as vedações ao trabalho perigoso e insalubre para menores de 18 anos, bem como, a 30 

exceção do trabalho conjugado com o elemento educativo, como ocorre na Aprendizagem Profissional a partir dos 31 

14 anos, são importantes para preservar crianças e adolescentes. Em sua opinião, o adolescente não deveria 32 

necessariamente trabalhar, mas há mitos na sociedade como o de que “Pobre tem que trabalhar”, sendo que essa 33 

mentalidade é diferente das famílias abastadas, assim como, da família de juízes, promotores e defensores públicos, 34 

de modo que estes se encontram num contexto diferente daquele que estão defendendo e julgando.  Ao finalizar 35 

sua apresentação, Dr. Bruno encerrou agradecendo ao Sr. Humberto, Coordenador Temporário, pelo espaço, ao 36 

CENSE e a todos que participam e contribuem com a Aprendizagem. Neste momento a Sra. Carla abre espaço às 37 

perguntas, e o Sr. Humberto inicia questionando sobre a pessoa com deficiência, que não há limites de idade para o 38 

ingresso na Aprendizagem Profissional, e se a Defensoria segue a mesma linha, sem limites de idade para 39 

atendimento. Em resposta o Dr. Bruno esclarece que no caso de crianças e adolescentes com deficiência, ele 40 

entende como cabível a atuação da Defensoria, citando como exemplo ações que envolvem crianças autistas, 41 

independente da condição econômica dos pais, ou mesmo ações que pleiteiam órteses e próteses para estes. O Sr. 42 

Humberto questiona ainda qual a renda máxima familiar a qual a Defensoria atende, sendo que Dr. Bruno esclarece 43 
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que critério de atendimento é de até 03 (três) salários mínimos por família, com dedução de meio salário por 44 

criança e idoso. Em relação a propriedade de bens, pontua que a Resolução define que estes se limitem até R$ 130 45 

mil e que toda a triagem é feita pela equipe socioassistencial da Defensoria, mediante comprovantes de Renda e de 46 

Bens. Para os casos versem sobre relação de trabalho reforça que acompanhados pelo Ministério Público do 47 

Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, e no que diz respeito a uma medida de proteção, a Defensoria pode 48 

intermediar, como nos casos de abuso, por exemplo. Neste momento, a Sra. Carla agradeceu a presença do Dr. 49 

Bruno, passando a leitura da Ata do mês de maio, que após algumas correções textuais foi aprovada por 50 

unanimidade. Antes de iniciar o segundo assunto, A Sra. Carla explica que a intenção era que Dra. Liana também 51 

palestrasse sobre o Combate ao Trabalho Infantil, mas não houve essa possibilidade, pois a Procuradora estava em 52 

Curitiba, de modo que Coordenação e Secretaria verificarão a possibilidade para a próxima a reunião, em julho. 2º) 53 

Apresentação dos Candidatos a Eleição do Fórum da Aprendizagem – Biênio 2016/2018: A Coordenadora iniciou 54 

este assunto solicitando a entrega da atualização de cadastro. Informou que foi enviado e-mail específico para que 55 

as instituições aptas concorrerem ao pleito, manifestarem tal interesse até data de ontem, 14/06/2016, constando 56 

também as datas. A Sra. Carla ressaltou ainda que as 03 (três) etapas previstas no Regimento, se deram com  57 

informação nas reuniões de abril e maio, de que o pleito iria ocorrer, nesta data, com a formalização da 58 

candidatura, concluindo com a eleição na próxima reunião, prevista para acontecer em 20 de julho. Logo após, o Sr. 59 

Matheus informa as intenções de candidatura recebidas pela secretaria no prazo fixado: Coordenação Temporária – 60 

APAE e INAMARE; Secretaria – Laura Rebouças; Secretaria Adjunta – Comunidade Bom Pastor de Nova Esperança. 61 

Tal possibilidade de candidatura se encerra hoje, período previamente determinado. Em continuidade, o Sr. 62 

Matheus realiza a leitura do regimento, reiterando que três etapas foram cumpridas e esclarece os pontos da 63 

composição do Fórum: Coordenação Permanente e Temporária, cada uma composta de 02 (duas) cadeiras, e as 64 

Secretarias Efetiva e Adjunta, com 01 (uma) cadeira cada uma. Diante da informação de que nem todos 65 

apresentaram os cadastros atualizados, o Sr. Humberto prorroga o prazo, para que sejam entregues até a próxima 66 

reunião do Fórum, mesma data da Eleição. Em seguida foi passada a palavra para o Sr. Cláudio do SENAI para 67 

comentar sobre os cursos abertos em parceria com as Instituições: Laura Rebouças, Lins de Vasconcellos, PROMEC 68 

(Sarandi), Madre Rafaela (Marialva), AMAG (Mandaguari) e Bom Pastor (Nova Esperança). E ainda relembra que, 69 

visando atender a orientações da Procuradoria do Trabalho, os editais abertos pelo SENAI doravante, estipularão 70 

um prazo para que as empresas escolham e encaminhem os candidatos e, posteriormente, com esgotamento desse 71 

prazo, com a ausência de encaminhamentos pelo empregador, abre-se a possibilidade para que as instituições 72 

qualificadoras encaminhem candidatos ou mesmo para que a comunidade em geral busque o curso. Toda empresa 73 

tem o direito de selecionar e encaminhar, porém não está acontecendo desta forma. Na sequência o Sr. Humberto 74 

justifica as ausências do Sr. Fernando de Syllos Júnior, que está em férias e a de Dra. Liana que está em Curitiba, 75 

destacando ainda, que ela, em conversa prévia, entende como necessária uma palestra para os Conselheiros 76 

Tutelares de 53 municípios da região da PTM Maringá. Para finalizar, a Coordenadora reforça a importância da 77 

presença de todos na eleição, e ainda comunica que faltam 11 (onze) Instituições para encaminhar a atualização do 78 

cadastro. Sem mais, a reunião é encerrada, informando que a próxima será realizada no dia 20/07/2016 (quarta-79 

feira), às 14 horas, neste mesmo local, a sala de eventos do SENAI CTM, Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim 80 

Leblon (próximo ao Hospital Municipal), encerrando esta às 15 horas e 33 minutos. 81 










