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Ao 15° (décimo quinto) dia do mês de fevereiro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 

08:30 hs (oito horas e trinta), na sala de reunião do Centro Social Marista, reuniu-se 

a equipe que compõe o Fórum de Aprendizagem de Maringá e convidados. 

Conforme lista de presença datada de 15.02.2011, para reunião ordinária, estavam 

presentes todos os membros titulares que compõe o Fórum. Foi realizada uma breve 

apresentação da unidade por sua coordenadora pedagógica. Sequencialmente a 

reunião foi conduzida pela Dr.(a) Neli Andonini, que em primeiro lugar colocou a ata 

de 07.12.2010 para aprovação final, qual foi aprovada por unanimidade. A pauta: 1) 

Reunião com o sistema S, sobre as cotas ainda não foi realizado, 2) sobre o contato 

com os conselhos do trabalho e conselho da criança e ACIM, foi solicitado ao 

secretário que fosse feito o convite para participar das reuniões do fórum, 3) Sobre o 

fim da totalização das cotas, o Sr. Fernando do MTE, apresentou os resultados, 

comentou sobre as dificuldades que se agravam com a falta de quadro, pois além 

desse trabalho há outros que necessitam andamento e que sem pessoal o processo 

torna-se lento, a mesma dificuldade passa também a Dr(a) Neli no MPT, que abriu o 

questionamento ao fórum para ver se há a  possibilidade através das entidades que 

compõe o fórum de manter dois colaboradores, um para a parte jurídica e outro para 

parte operacional, foi citado o exemplo do fórum de Curitiba, pois o atendimento 

dessas instituições são na ordem de 107 municípios para o MTE e 57 para MPT, que 

as instituições possam vir a qualificar esses profissionais para o trabalho,  o senhor 

Humberto levantou a hipótese da prefeitura alocar dois colaboradores, porém foi 

comentado a questão do perfil e qualificação para o desempenho da atividade e que 

o assunto poderia ser pauta de reunião que ocorrerá entre a entidade representada 

pelo Sr. Humberto,  Dr.(a) Neli e representante da prefeitura 4) È necessário que os 

projetos das entidades sejam apresentados urgentemente sobre a capacidade de 

cotas,  sua forma de execução individual ou em parceria com outras entidades; 5)  

Dr.(a) Neli comentou sobre uma proposta recebida do CIEE, qual irão conversar 

para maior esclarecimento. 6) sobre o Seminário ficou pré-agendado para o dia 9 de 
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junho, com  público alvo;  empresários, ACIM, ONG, Sindicatos, conselho de Direito 

tutelar, faculdades, secretaria da família e desenvolvimento social; secretário 

municipal, representantes das escolas, secretaria da educação, agência do 

trabalhador, justiça federal, bancos, quanto ao local ha sugestão para  ser no teatro 

marista, quanto a comissão organizadora ficou; Jorge Pedro, Thais, Dalva, Dr.(a) 

Neli, no horário das 19:30 hs as 22:00 hs e painel 15´ para apresentação do sistema 

S e 15´para as entidades, explanação geral. Sobre os palestrantes foi cogitado o 

seguinte nome: Jurista Dr. Ricardo Tadeu (desembargador) e Juizes Trabalhistas. 7)  

Sr. Cláudio do SENAI informou que até o presente momento a entidade ainda não 

recebeu contato das entidades para as aulas de português/matemática que ele ficou 

de fornecer através da instituição. 

A próxima reunião será no CTM 

Maringá/PR no dia 15/03/2011 às 8h30’, fone (44) 32936700, Contato Guerra – 

Próximo ao hospital Municipal, na rua José Correa de Aguiar 361.. Eu Jorge Pedro 

da Cruz Santo, secretário do Fórum de Aprendizagem de Maringá lavro, assino e 

dou fé a presente ata juntamente com os coordenadores presentes. 

  


