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No décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às 8 horas e 35 minutos, no SENAI CTM, 1 

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

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

para organização dos trabalhos, Srta. Juliana Sato, representante da Procuradoria do Trabalho 9ª Região – 4 

PTM Maringá, Sra. Carla Beatriz Bernardi Machado, representante da APAE de Maringá, Sr. Humberto 5 

Exaltação Jesuíno, representante da Escola Profissionalizante Profª Laura Rebouças de Abreu, Sr. Matheus 6 

Florencio Rodrigues, representante do INAMARE. O integrante da Coordenação Temporária, Sr. Humberto, 7 

iniciou dando boas vindas à todos, destacando que na reunião anterior havia acontecido a eleição da 8 

Coordenação Temporária e Secretaria do Fórum e relembrou os eleitos. Em ato contínuo, solicitou a 9 

apresentação dos que se faziam presentes. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão da Ata de 10 

Junho/2014, a qual foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do Fórum da Aprendizagem - 11 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas. Em ato contínuo, o Sr. Coordenador Temporário, que 12 

presidiu a reunião, retomou o assunto da reunião anterior, onde algumas empresas verificariam junto aos 13 

sindicatos representativos o encaminhamento de proposta de revisão do CBO. Diante da ausência das 14 

empresas Crivialli e Usina Santa Terezinha, tal assunto fica pendente até próximo contato com as mesmas. 15 

Passou-se para os assuntos da pauta pendente: 1º Contratação feita por empresas fora do município, 16 

exceção Sistema S: Conforme deliberação anterior do Fórum (8º Assunto, da Reunião de 11/02/2013) orienta-17 

se que as entidades formadoras observem quando em outras localidades também existirem organizações 18 

sociais que desenvolvam aprendizagem, para que não se crie “concorrência” entre as instituições, pois as 19 

entidades formadoras/qualificadoras só poderão firmar parceria com empresas que estejam localizadas na 20 

abrangência de sua sede estatutária. Esta orientação não é aplicável ao Sistema S, que é regionalizado. Sra. 21 

Eloacy, representando o CMDCA Maringá, informou que instituições de fora de Maringá estão buscando 22 

cadastro neste órgão e solicitaram ainda a informação de entidades sem fins lucrativos para firmarem 23 

eventuais parcerias. Sua dúvida consiste se seria possível que estas instituições informem como endereço a 24 

sede da parceira local. Em manifestação pelo MPT, a Srta. Juliana Sato solicitou que o CMDCA informasse qual 25 

seria essa instituição. 2º Esclarecimento e Percepções do SGA pelas Instituições Formadoras: O presidente 26 

expôs que foi desenvolvido pelo INAMARE o Sistema de Gerenciamento do Aprendiz (SGA), que tem como 27 

objetivo dinamizar o acompanhamento dos contratos de aprendizagem. A Srta. Juliana Sato destacou que o 28 

sistema facilita o acompanhamento e diminui o retrabalho que o INAMARE possui até então. Por solicitação do 29 

Dr. Fábio Aurélio da Silva Alcure, Procurador do Trabalho, será designada reunião extraordinária para 30 

esclarecer dúvidas sobre o SGA e coletar sugestões das instituições formadoras para aperfeiçoar o sistema, 31 

contando com presença do Programador do Sistema, Sr. Cléber Semensate. 3º Apresentação de cursos 32 

oferecidos pelo SEST / SENAT: O Sr. Reginaldo Pereira de Freitas, instrutor do SEST/SENAT, informou que 33 

atualmente desenvolve duas modalidades: Assistente Administrativo em Transportes e Auxiliar de Mecânica a 34 

Diesel. Em relação ao curso de Mecânica a Diesel, informou que possui uma turma em andamento e outra a 35 

iniciar, ambas em parceria com a Escola Profissionalizante Profª Laura Rebouças de Abreu. Quanto aos cursos 36 

da área administrativa, expôs que há uma turma em andamento em parceria com a Fundação Isis Bruder e 37 

duas turmas recém-iniciadas com o Lar Escola da Criança de Maringá. Concluiu que a instituição estuda a 38 

viabilidade de implantação do curso de Auxiliar de Elétrica Automotiva, para o ano de 2015, conforme 39 

solicitação das empresas. Pauta Atual, 4º Eleição para constituição da nova Diretoria do INAMARE: O Sr. 40 

Humberto destacou que o INAMARE realizará a eleição para nova diretoria no dia 19/08/2014, ás 10 horas e 41 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/atas


 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DA APRENDIZAGEM  DE MARINGÁ E  REGIÁO 

JULHO/2014  

Juliana Patricia Sato – MPT 
Fernando de Syllos Junior – M.T.E 

Carla Beatriz Bernardi Machado – APAE Maringá 
Humberto Exaltação Jesuíno – E. P. Profª Laura Rebouças 
de Abreu 

Sandra Regina de Almeida Tavares – INAMARE 
Matheus Florencio Rodrigues – INAMARE 
Renata Alessandra Vanjura Sapanós Trizotti – SENAI 

Cristiano Silva – CIEE/PR 
Edna Aparecida Sarro Siqueira – Com. Ass. Bom Pastor 

 

30 minutos, após a reunião ordinária do Fórum da Aprendizagem, destacando que o Instituto foi criado por 42 

iniciativa deste Fórum, em Agosto de 2012, com o objetivo de auxiliá-lo, se fazendo importante a participação 43 

das instituições fundadoras neste pleito. Informou ainda que o INAMARE dá suporte gratuito às organizações 44 

sociais, oferecendo serviços de assessoria em Maringá e Região, como a capacitação de municípios em relação 45 

à Aprendizagem Profissional, o que tem proporcionado o atual prestígio. A Sra. Eloacy lembrou que o 46 

INAMARE ainda não efetuou o registro no CMDCA. Sr. Matheus Florencio Rodrigues ponderou que em razão 47 

do Instituto não atender diretamente o adolescente possuía dúvidas se era viável tal inscrição. Em resposta, a 48 

representante do CMDCA destacou que existe cadeira vaga para instituições de garantia de direitos, situação 49 

em que se enquadra o INAMARE e seria importante a apresentação do Instituto em uma das reuniões 50 

ordinárias do CMDCA, que ocorrem na última quarta-feira de cada mês. O Sr. Carlos Alexandre Correia, 51 

representante do CIEE/PR, questionou qual é composição do INAMARE, sendo que o assessor jurídico do 52 

Instituto esclareceu este possui como órgãos a Diretoria Executiva, com os cargos de Presidente, Tesoureiro, 53 

Secretário e os respectivos vices, e o Conselho Fiscal, formado por três membros titulares e um suplente. 5º 54 

Deliberação nº 065/2014 do CEDCA/PR: Em reunião realizada no dia 09 de julho, no Plenarinho da Câmara, as 55 

representantes do CEDCA/PR, escritório regional de Maringá, apresentaram as condições para a transferência 56 

voluntária de recursos para o desenvolvimento dos Programas de Aprendizagem no Estado. O Sr. Humberto 57 

informou que há R$ 10 milhões disponíveis, proveniente do FIA/PR e que tal valor poderia ser utilizado não 58 

somente para manutenção dos Programas mas também para obras que se fizerem necessárias a seu 59 

desenvolvimento. A Sra. Eloacy destacou que, apesar de estar ausente nessa reunião, não tem conhecimento 60 

de como se dará apresentação do projeto ao CEDCA/PR até 01/08/2014, esclarecendo que o CMDCA Maringá 61 

realiza plenária ao fim do mês, mas apenas aprova a ata de reunião no mês seguinte, de modo que não haveria 62 

tempo hábil e que o CEDCA/PR não sinalizou prorrogação do prazo. O Sr. Matheus ponderou que muitas 63 

questões surgiram da reunião, uma delas é a referente a realização de obras, pois exige-se projeto de 64 

engenharia e execução completo, o qual não pode ser confeccionado em menos de um mês. Outro problema 65 

levantado refere-se a situação particular das entidades de Maringá e Região, em relação às parcerias com o 66 

Sistema S, uma vez que estas não possuem a obrigatoriedade de cadastrarem seus cursos  no CNAP, apenas no 67 

SISTEC, o que impossibilita que as entidades sem fins lucrativos vinculem-se aos programas. O assessor jurídico 68 

do INAMARE destacou ainda que através do Instituto será elaborado ofício de esclarecimento, entretanto, 69 

para melhor fundamentá-lo, solicita neste ato ao SENAC, SENAI e SEST/SENAT documento informando o 70 

posicionamento institucional quanto ao cadastro no CNAP e questiona se é viável o pronunciamento formal 71 

pelo Ministério Público do Trabalho sobre a situação peculiar da região. A representante do CMDCA Maringá 72 

informou que o Sr. João, da Creche Menino Jesus, é um Conselheiro Estadual e que poderia colaborar. Foi 73 

questionado às entidades presentes se haveria interesse em pleitear tais recursos, sendo que APAE, apesar de 74 

estar apta, não possui interesse. O Lar Escolar da Criança pontuou que esbarraria na ausência de inscrição de 75 

programa no CNAP. A Comunidade Bom Pastor de Nova Esperança possui interesse e solicitará reunião 76 

extraordinária para aprovação do programa realizado de forma autônoma. 6º Definição dos próximos eventos 77 

para 2014: Pela mesa foi decidido que será agendada reunião para alinhar os eventos que serão realizados 78 

pelo Fórum para a divulgação da Aprendizagem e nesta oportunidade ocorrerá as percepções sobre o SGA (2º 79 

assunto); 7º Projeto PCA: Foi apresentado pela Srta. Andressa Bonifácio, representante do Lar Escola e do 80 

CMDCA, o projeto que será desenvolvido por grupo de estudos vinculados a UEM, a fim de desenvolver a 81 

consciência políticas em crianças e adolescentes para constituição de Fórum da Criança e Adolescente. 8º 82 



 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DA APRENDIZAGEM  DE MARINGÁ E  REGIÁO 

JULHO/2014  

Juliana Patricia Sato – MPT 
Fernando de Syllos Junior – M.T.E 

Carla Beatriz Bernardi Machado – APAE Maringá 
Humberto Exaltação Jesuíno – E. P. Profª Laura Rebouças 
de Abreu 

Sandra Regina de Almeida Tavares – INAMARE 
Matheus Florencio Rodrigues – INAMARE 
Renata Alessandra Vanjura Sapanós Trizotti – SENAI 

Cristiano Silva – CIEE/PR 
Edna Aparecida Sarro Siqueira – Com. Ass. Bom Pastor 

 

Assuntos Gerais: Sr. Humberto retomou o assunto da participação nos Fóruns Regional e Nacional. Após, 83 

breve discussão, a secretaria ficou incumbida de verificar as datas das próximas reuniões e os custos para o 84 

envio de dois representantes. Em seguida, Sr. Matheus, representando a Secretaria do Fórum ressaltou que as 85 

empresas também podem sugerir assuntos para a pauta. A representante da empresa HAVAN, solicitou que se 86 

discutisse a reposição de aprendizes após os desligamentos espontâneos. O Sr. Maurílio Mangolim, Diretor da 87 

Agência do Trabalhador, informou que o Conselho Municipal do Trabalho em conjunto com os sindicatos 88 

pretende discutir a revisão da CBO e solicitou a presença de representantes do Fórum na reunião ordinária 89 

mensal. A Sra. Beth Neves, do Núcleo Regional de Educação solicitou espaço para a divulgação de cursos 90 

técnicos. O representante da secretaria do fórum sugere como tema “Férias dos Aprendizes”. O Sr. Luiz Carlos 91 

Guerra, representante do SENAI, pontuou que é importante trazer a discussão ao Fórum da possibilidade de se 92 

fazer adendo ao contrato de aprendizagem. A Sra. Fabricia, representando o SENAC, confirmou a importância 93 

do tema, em razão das alterações de calendário que afetam a programação teórica do curso de aprendizagem, 94 

situação originada em decorrência da Copa do Mundo. Discutidos os assuntos previstos em pauta o Presidente 95 

encerrou a reunião às 10 horas e 30 minutos, destacando que a próxima será realizada no dia 19/08/2014 (3ª 96 

feira), às 8 horas e 30 minutos, na sala de eventos do SENAI CTM, Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim 97 

Leblon (próximo ao Hospital Municipal). 98 












