
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM - MARINGÁ 

Dra. Neli Andonini (MPT) 

Sr. Humberto Exaltação Jesuino - Esc. Laura Rebouças Sra. Juliana F. L. Egger - Alcoopar 

 

Ao 18º (décimo oitavo) dia do mês de outubro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 8 1 

horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões do SENAI/CTM, localizado na Rua José C. 2 

Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Maringá - PR, reuniram-se em Assembleia 3 

Ordinária Mensal os titulares que integram o Fórum de Aprendizagem de Maringá e 4 

convidados, conforme lista de presença anexa. 1- Dando início à reunião a Dra. Neli 5 

Andonini solicitou ao Sr. Humberto que fizesse a leitura da ATA da reunião anterior 6 

(20/09/2011), momento em que, após serem feitas as correções devidas a mesma 7 

foi aprovada por unanimidade. 2- Prosseguindo, a Dra. Neli Andonini ressaltou que a 8 

discussão sobre o CUSTEIO dos Projetos ficará para pauta da próxima reunião do 9 

Fórum; 3- Na sequência a Dra. Neli informou que o MPT fará o convite para que o 10 

Sr. Maurílio Mangolin, gerente da Agência do Trabalhador, compareça na próxima 11 

reunião do Fórum com o objetivo de discutir sobre a possibilidade dos usuários do 12 

Seguro Desemprego serem encaminhados para os cursos da Aprendizagem; 4- A 13 

Dra. Neli informou que foi feito uma reunião, no MPT, com a Sra. Marinez, Chefe do 14 

Núcleo Regional de Ensino, momento em que foi discutido o preenchimento e 15 

devolução das Avaliações dos Aprendizes solicitadas aos colégios bimestralmente. 16 

Informou que as instituições formadoras deverão enviar ao Núcleo de Ensino, por e-17 

mail, a relação dos aprendizes e os respectivos colégios que se encontram 18 

matriculados, pois o Núcleo solicitará para cada estabelecimento de ensino faça a 19 

expedição periódica das avaliações, terminando com o desgaste que as instituições 20 

formadoras vem tendo para obtê-las; 5- A Dra. Neli informou também que houve 21 

uma reunião com membros do CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do 22 

Adolescente e dos CTs – Conselhos Tutelares de Maringá, sendo-lhes esclarecido 23 

quais são suas responsabilidades diante dos Projetos da Aprendizagem.  Informou-24 

nos ainda que haverá mudança na composição dos membros do CMDCA, pois os 25 

mesmos estão terminando seus mandatos, propondo que seja feita nova 26 

capacitação para todos os membros dos dois órgãos no mês de dezembro 27 

deste ano; 6- Será solicitado ao representante da ACIM, Sr. Marcelo Antônio Silva 28 

Jr., o agendamento de uma reunião com os componentes do Fórum da 29 
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Aprendizagem para discutir sobre o custeio dos Projetos; 7- A Sra. Dalva, 30 

representante do SENAC, pediu esclarecimento sobre o custeio e a Dra. Neli disse 31 

que a Lei não proíbe que as instituições formadoras cobrem das empresas parceiras 32 

as despesas relativas a execução dos Projetos da Aprendizagem. Informou que o 33 

CIEE está cobrando das suas empresas parceiras a mensalidade de R$ 130,00 por 34 

aprendiz, que seus Projetos estão registrados somente em Curitiba/PR e que a 35 

Procuradoria de Maringá estará verificando se esses contratos estão válidos, que o 36 

CIEE será convocado para participar do Fórum da Aprendizagem; 8- Após 37 

discussão sobre a falta de corum nesta reunião ficou acertado que o secretário 38 

deverá fazer convites aos participantes sobre as reuniões do Fórum, pelos menos 39 

dois dias antes das reuniões; 9- Após discussão ficou decidido que o tema de pauta 40 

LICENÇA SAÚDE deverá ficar para a próxima reunião do Fórum; 10- A Dra. Neli 41 

informou os presentes que foram atingidos 100% (cem por cento) do cumprimento 42 

das cotas destinadas às cooperativas; 11- Fomos informados pela Procuradora que, 43 

de acordo com o cronograma de reuniões setoriais, reuniram-se em audiência no 44 

MPT os proprietários de Hotéis, sendo tranquila a participação e resultando em 45 

novos cursos para a aprendizagem, a partir de 09/01/2012. Está prevista audiências 46 

com os proprietários de Supermercados e de Hospitais, ressaltando que, até o 47 

momento, somente dois Hospitais estão abertos a contratação de aprendizes; 12- A 48 

Sra. Renata, representante do SENAI, introduziu a discussão sobre as férias 49 

propostas nos Projetos, informando que, no caso do SENAI, para os cursos com 50 

duração de um ano a um ano e meio as férias seriam ressarcidas no momento da 51 

rescisão do contrato. A Dra. Neli alertou as instituições formadoras para que 52 

registrem nos Projetos a previsão para a concessão das férias no mês de 53 

dezembro/janeiro, fazendo coincidir com as férias escolares na sua integralidade, 54 

pois no mês de julho as férias escolares tem a duração de nó máximo duas 55 

semanas, o que poderia causar processos de indenização trabalhista, por estar em 56 

desacordo com a Lei; 13- A Sra. Renata, solicitou esclarecimento sobre o 57 

pagamento de insalubridade, no caso de aprendiz maior de 18 anos, dando como 58 

exemplo alunos do curso de eletrotécnica, e também sobre o cumprimento do 59 
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cálculo do Salário Mensal pago ao aprendiz, quando a Convenção Coletiva da 60 

empresa cita o valor do salário a ser pago ao aprendiz num montante inferior ao 61 

Salário Mínimo Regional do Estado do Paraná. A Dra. Neli esclareceu que casos 62 

como estes deverão ser informados diretamente ao Ministério Público do Trabalho, 63 

para análise, porém, quanto ao pagamento do Salário Mensal, a Lei é clara, deverá 64 

ser o MAIOR VALOR ENTRE, OU O QUE FOR MAIS FAVORÁVEL AO APRENDIZ, 65 

ENTRE O SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL, O DISSÍDIO COLETIVO OU 66 

CONVENÇÃO, e mesmo que o salário para os aprendizes venha especificado no 67 

Dissídio da categoria ou em Convenção coletiva, o que prevalecerá será o maior 68 

valor entre as três bases de cálculo: Salário Mínimo Regional, Dissídio ou 69 

Convenção; 14- O Sr. Guerra, representante do SENAI/CTM, solicitou e foi 70 

esclarecido sobre a parceria entre a instituição Lins de Vasconcelos e SESCOOP; 71 

15- A Sra. Shirley, representante do Centro Social Marista, pediu esclarecimento do 72 

que fazer quando a empresa parceira não cumprir o que a Lei determina quanto ao 73 

valor do salário pago ao aprendiz, sendo orientada a encaminhar e-mail para a 74 

Procuradoria, que tomará as providências devidas. Foi solicitado orientação para 75 

manutenção ou não do contrato de uma empresa que está atravessando 76 

dificuldades financeiras e a Dra. Neli orientou que, naquele caso específico, os 77 

contratos fossem encerrados, devendo os aprendizes serem encaminhados para 78 

outras empresas indicadas pelo MPT. A Sra. Shirley perguntou o que deveria ser 79 

feito no caso da empresa parceira demonstrar interesse em efetivar o aprendiz. A 80 

Dra. Neli destacou que se a empresa tiver interesse em efetivar o aprendiz, ela não 81 

precisará desembolsar as verbas rescisórias, simplesmente porque a Lei prevê que 82 

se o contrato do aprendiz não for encerrado na data registrada, este passa a vigorar 83 

como de tempo indeterminado, não precisando ser feita a rescisão, passando 84 

imediatamente a ser considerado como efetivo; 16- O Sr. Humberto, que ocupa a 85 

função de secretário suplente, lembrou aos presentes que foi sugerido como pauta a 86 

eleição de novo secretário titular para o Fórum da Aprendizagem, pois o Sr. Jorge 87 

solicitou sua renuncia, a Dra. Neli solicitou aos membros do Fórum que se 88 

pronunciassem, voluntariando-se  para esta vaga. Vários dos presentes indicaram o 89 
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Sr. Humberto como titular, sugerindo que fosse eleito o secretário suplente, sendo 90 

aprovado por unanimidade. Após algumas indicações, a Sra. Ana Cristina da Silva, 91 

do SINDIMETAL, colocou-se a disposição do Fórum, necessitando somente de 92 

autorização do responsável pelo sindicato onde trabalha, o que seria informado na 93 

próxima reunião do Fórum, o que teve o apoio e consenso de todos. 17- A Dra. Neli 94 

lembrou os presentes que as próximas reuniões serão realizadas às 8 horas e 30 95 

minutos, no dia 08/11/2011, no Salão de Reuniões do MPT e no dia 06/12/2011, 96 

no SENAI/CTM. Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 9 horas e 50 97 

minutos.  98 

LISTA DE PRESENÇA 

Nome Instituição Fone/Email 

Juliana F. L. Egger Alcoopar 32252929 juridico@alcoopar.org.br 

Daiane Pereira SESI Daiane.coelho@sesipr.org.br 

Ana Cristina da Silva Sindimetal 32936720 / anacristina@sindimetalmaringa.com.br 

Anderson Cristian Barreto Lins de Vasconcelos 32685546 / anderson@linsdevasconcellos.org.br 

Dalva Z. R. Pires SENAC 32626765 / dalva@pr.senac.br 

Edilaine Custódio Ferreira Esc. Laura Rebouças 3901-2209 / aprendiz.laura@yaho.com.br 

Efigênia Hcushka Teles Lins de Vasconcelos 99611307 / efiht@hotmail.com 

Elizandréia Goldini Schulz SENAI Maringá 32185612 / elizandreia.schulz@pr.senai.br 

Humberto Exaltação Jesuino Escola Laura Rebouças 39011765 / aprendiz.laura@yahoo.com.br 

Jane Maria Mortian Chicarelli Lins de Vasconcelos 32685546 / jane@linsdevasconcellos.org.br 

Lívia de Azevedo Leite SENAI/CTM 32936709 / livia.leite@pr.senai.br 

Luiz Carlos Guerra SENAI/CTM 32936700 / luiz.guerra@pr.senai.br 

Neli Andonini MPT 32261484 / prt9.mgaaprendizagem@mpt.gov.br 

Renata A. V. Sapanós Trizotti SENAI Maringá 32185617 / renata.trizotti@pr.senai.br 

Sandra Regina Almeida Tavares Lar Escola da Criança 32273030 / aprendiz@larescola.org.br 

Shirley Aparecida de Jesus Centro Social Marista 32653131 / sajesus@marista.org.br 
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