
 

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

ELEIÇÃO E POSSE DA COORDENAÇÃO TEMPORÁRIA E SECRETARIA - GESTÃO 2014-2016  

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, 1 

no Auditório do SENAI CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361 – Jardim Leblon, na 2 

cidade de Maringá, no estado do Paraná, reuniram-se em sessão plenária extraordinária, logo após o 3 

encerramento da assembleia ordinária mensal do mês de junho, em conformidade ao previsto no 4 

Edital nº 01/2014 da Coordenação do Fórum, os titulares que integram o Fórum da Aprendizagem de 5 

Maringá e Região, conforme lista de presença anexa, para realização de eleições para o 6 

preenchimento dos cargos disponíveis na estrutura organizacional do Fórum da Aprendizagem de 7 

Maringá e Região durante a gestão 2014-2016, sendo duas posições na coordenação temporária, duas 8 

posições na secretaria e suas respectivas suplências. Compuseram a mesa para coordenação e 9 

apuração dos trabalhos, a Assessora Jurídica Juliana Patricia Sato, representando o Ministério Público 10 

do Trabalho; o Auditor Fiscal do Trabalho Fernando de Syllos Júnior, representando o Ministério do 11 

Trabalho e Emprego; a Sra. Ana Carolina Tiene Andrade, representando  a entidade Encontro Fraterno 12 

Lins de Vasconcellos; o Sr. Benedito Vieira, representando o SINCOMAR- Sindicato dos Empregados no 13 

Comércio de Maringá. Como último ato da atual composição do Fórum da Aprendizagem de Maringá e 14 

Região, foi realizada a contagem e coleta de assinaturas no verso das vinte e seis cédulas de votação. 15 

Na sequência, realizou-se a leitura da lista de instituições aptas a votar segundo os critérios previstos 16 

no Regimento Interno do Fórum. Em não tendo havido impugnação pelos presentes, passou-se a 17 

apresentação dos candidatos inscritos para as cadeiras disponíveis. Para a coordenação temporária,  18 

confirmaram a sua candidatura as instituições Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 19 

Maringá e Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, sendo esta candidata à reeleição. Para a 20 

composição da Secretaria, confirmaram a sua candidatura as instituições SENAI, candidata à reeleição, 21 

Centro Integração Empresa-Escola, Comunidade Bom Pastor e Instituto Aprendizagem Profissional 22 

Maringá, todas estas candidatas pela primeira vez. O CIEE-Centro Integração Empresa-Escola e a 23 

Comunidade Bom Pastor manifestaram interesse em, caso eleitas, ocuparem as vagas de suplência. A 24 

entidade Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos, em correção ao constante em ata de reunião 25 

anterior, reiterou manifestação de sua desistência à candidatura a uma das vagas da coordenação 26 

temporária. Após a apresentação dos candidatos, segundo ordem estabelecida na lista de presença, 27 

foram os presentes aptos a votar convidados, um a um, a assinar a lista de presença, receber cédula 28 

de votação na mesa coordenadora e se encaminhar para a urna de votação secreta. Finalizadas as 29 

votações, foi realizada a abertura da urna de votação e dado início à contagem de votos, sendo 30 

retiradas da urna o total de vinte cédulas. Restando seis cédulas em posse da mesa coordenadora das 31 

eleições, os presentes deram como regular a abertura do lacre da urna. Acompanharam a computação 32 

dos votos um representante de cada uma das entidades candidatas. Apurados os votos, as entidades 33 

APAE de Maringá e Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu foram confirmadas para os 34 

cargos na coordenação temporária do Fórum, não havendo candidatos à suplência. Para os cargos na 35 

Secretaria do Fórum, foram eleitos o Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá e SENAI, 36 

constando como suplentes, respectivamente, o CIEE e a Comunidade Bom Pastor. Não havendo 37 

impugnação pelos presentes, os candidatos eleitos tomaram posse na data e local. Nada mais tendo a 38 

tratar, a sessão plenária foi encerrada às dez horas e quarenta e cinco minutos. 39 


