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No dia 01 de junho do ano de dois mil e dez, às 08h30’, no auditório do SESI 

Maringá, reuniu-se a um grupo de pessoas conforme lista de presença datada em 

01/06/2010, para reunião extraordinária a qual deveria ter reunido ordinariamente no 

dia 18 de maio de 2010, que não foi possível devido a morte do presidente da 

Alcopar. 

Foi realizada uma breve apresentação dos membros da mesa, na seqüência a Dra 

Neli Andonini fez a leitura da ata de numero um para aprovação, como não ocorreu 

nenhuma oposição a mesma ficou aprovada na integra, somente com as 

observações das correções dos nomes das instituições membros.  

1. O Sr. Fernando de Syllos Jr – MTE solicitou que fossem nomeados os 

suplentes das instituições para evitar que compareçam as reuniões sempre 

pessoas diferentes ou que não estejam a par do andamento dos trabalhos. 

2. Em relação à ficha de adesão ficou estabelecido uma separação para: 

empresas, entidades sociais, entidades de classe e sistema S. 

3. Foi solicitado que as instituições apresentassem os cursos atuais, com carga 

horária, numero de aprendiz que iniciou e concluiu, os efetivados, para que 

possa dar inicio em banco de dados para fins estatísticos. 

4.  O Sr. Fernando de Syllos Jr – MTE solicitou que se possível fosse incluído 

nos cadastros dos cursos os dados referente ao PIS, para que seja mais fácil 

saber se o jovem ou menor aprendiz está ou não em atividade, pois caso seja 

apresentado o nome da mãe e data de nascimento é possível conseguir o 

número do PIS do menor aprendiz. 

5. A Dra. Neli Andonini, ficou de passar um e-mail com os endereços eletrônicos 

das entidades para que possa ser convidada para a próxima reunião. 

6. Ficou definido que a ficha de adesão deverá ser a mesma utilizada pelo 

FORUM de Menor aprendiz de Curitiba, e que deverá ser encaminhada a 

todos até 10 de junho. Foi solicitado que as instituições apresentem os dados 

dos cursos realizados apartir de 2002 e o sistema S e levantem o máximo 

possível de dados do menor aprendiz. Pois o sistema de controle pode 

dificultar o levantamento desde 2002 até a presente data. 

7. Aprovado que a pagina do FORUM ficará no site do Ministério Publico do 

Trabalho, na pagina www.prt9.mpt.gov.br ícone fórum de aprendizagem. 

Onde poderá ser disponibilizada a legislação referente ao assunto, atas das 

http://www.prt9.mpt.gov.br/
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reuniões, modelo de projetos, termo de compromisso etc..., que todo material 

seja disponibilizado em PDF. 

8.  Ficou definida a Comissão Temática I, as quais deverão ter numero mínimo 

de 3 e Maximo de 5 membros, os quais podem contar com conselheiros e 

técnicos porém a comissão terá essa representação.  A composição da 

comissão ficou assim definido: Cláudio Alves Batista – SENAI, Valdemar 

Junior – SINDUSCON e Fundação ISIS BRUDER, com o objetivo de elaborar 

uma proposta de mudança na legislação referente a Idade X Escolaridade. 

9. Todas as sugestões para a pauta da reunião deverão ser encaminhadas para 

no mínimo 4 dias antes da reunião. 

10.  A próxima reunião ficou marcada para o dia 13/07/2010, com mudança na 

data devido comprometer a presença de alguns membros devido as férias 

escolares, qual será no CTM, na Rua José Correia de  Aguiar 361 – Jardim 

Neblon – Referencia Antigo CEFET, próximo ao hospital municipal.   

 

Sem mais a tratar, eu Jorge Pedro da Cruz Santos, 2 secretário do Fórum de 

Aprendizagem de Maringá lavro a presente ata. 

 

_____________________________  ______________________________ 

Neli Andonini  - MPT    Fernando de Syllos Jr – TEM 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Tais Seratto BArrizon - ISIS BRUDER  Gisele Pereira  U. Vareschini - Alcopar 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Fabiana Cristina de Azevedo – SESI  Jorge Pedro da Cruz Santos - SSET 


