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Aos 19 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, no 

auditório do Ministério Publico do Trabalho de Maringá, reuniu-se a equipe que compõe o 

Fórum de Aprendizagem de Maringá e convidados, conforme lista de presença datada de 

19/10/2010, para reunião ordinária. Em relação a composição da mesa, houve ausência 

justificada da fundação ISIS BRUTHER. A reunião foi conduzida pela Dr.(a) Neli  Andonini 

– representante do MPT que após a leitura da ata, colocou em votação para aprovação, a  qual 

teve aprovação por unanimidade dos membros que participaram da ultima reunião. Dr.(a) Neli  

Andonini falou sobre como ficaria a secretária do FORUM, para que fosse sanado quaisquer 

duvida sobre como ficaria, foi perguntado a mim secretário que me pronunciei dizendo que 

deviria ficar com a instituição, mas por concordância absoluta dos presentes achou que deviria 

ser a pessoal votada o representante, portanto fincando o secretário eu, Jorge Pedro da Cruz 

Santos e o suplente o Senhor Sergio Marega. A Dr(a) Neli  Andonini falou sobre o andamento 

dos cadastros das entidades e que não teve grande evolução, durante a reunião foi distribuído 

ficha cadastral aos presentes e também encaminhado e-mail para que fosse preenchido as 

fichas e entregues ao Senhor Sérgio Marega no MPT até o dia 29 (vinte e nove) de outubro. 

Foi relembrado as entidades sociais que estão abertas as inscrições às entidades sociais para 

fins de recebimento, junto ao MPT.  Dr(a) Neli Andonini solicitou às entidades que 

encaminhassem sugestões de logo para o Fórum antes da próxima reunião. Em relação a 

sugestões de pauta para reunião não houve a não ser a apresentação do CENSE, através da 

Sr(a) Alessandra coordenadora pedagógica, que apresentou o programa de trabalho e estrutura 

física do local, esclareceu que há hoje 63 jovens na instituição e que apesar dos trabalhos ser 

recentes na cidade de Maringá devido sua inauguração na cidade ter ocorrido no mês de maio 

de 2010, com recebimento do jovens apartir de junho, onde hoje ainda estão no processo de 

criação de parcerias para o desenvolvimento dos trabalho, sendo que já existem parcerias 

feitas EX com o SENAI etc. que apesar do pouco tempo já se pode apresentar  alguns perfil 

de jovens que podem ser indicados para algumas atividades, alguns esclarecimentos 

importantes: o site Centro de Socieducação de Maringa www.secj.pr.gov.br, que a idade 

máxima de permanência na instituição para que os jovens que cometem ato infracional é de 

21 anos. Que a instituição possui equipe multidiciplinar que avalia os jovens a cada seis 

meses no PPA – Plano Personalizado de Atendimento, Que conta com 7 casas, escola formal 

com 5 salas etc. Para inclusão dos jovens é necessário autorização judicial. Que há no 

momento tem 11 jovens no plano personalizado e mais nove em processo de conhecimento 

dos jovens, foi esclarecido que as parcerias deverão ocorrer diretamente entre o CENSE e as 

empresa, houve questinamentos para que se pudessem usar esses jovens nos setores, mas que 
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devido as idades serem inferiores a 18 anos é necessário um estudo mais detalho pois há 

locais que os mesmos não podem trabalhar devido a legislação devido as idades dos jovens. O 

CENSE se colocou a disposição para preparar todos os membros do fórum para que possa 

saber lidar o conviver com os jovens e eventual trabalhos futuros, inclusive o Sr. Fernando do 

MTE, sugeriu que essa qualificação seja feita na própria instituição para que possa além da 

teoria pudesse ver as atividades, assim é possível haver uma melhor quebra de alguns 

paradigmas que possa existir , o pessoal do SESI, esclareceu que já fez atividades lá e que 

também no primeiro momento ficaram apreensivos mas que depois viram que há diferença 

entre imaginar ir lá e estar lá presencialmente e que o trabalho desenvolvido foi tranqüilo, 

Quanto ao inicio dos cursos de aprendizagem, ficou definido que para a área da construção 

civil seria importante tentar dar o ponta pé inicial, onde o CENSE entraria com os cinco 

jovens o SENAI tentaria contato com os cinco alunos que mostrou interesse em fazer o curso 

que ainda não iniciou por falta de candidatos e que juntos as entidades de classe tentaria 

arrumar os demais candidatos faltante para completar uma turma que no caso é no mínimo 15 

pessoas. Foi mencionado sobre o fórum regional e o Sr. Fernando do MTE, disse que seria 

melhor ficar para 2011, pois os trabalhos começaram aparecer agora, para que possamos ter 

maior maturidade antes de novos  

A próxima reunião no SENAI a Rua Vereador Nelson Abrão, 80 - Zona 5 

Maringá/PR no dia 16/11/2010 às 8h30’, fone (44) 32185612 Elis Andréa ou 32185613 

Claudio. Eu Jorge Pedro da Cruz Santos, secretário do Fórum de Aprendizagem de Maringá 

lavro e assino a presente ata juntamente com os coordenadores presentes. 
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