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Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (18/07/2018), na sala de Reuniões do SENAI 

Maringá CTM, localizado na Rua José C. Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em Maringá – PR, às 14 horas e 15 

minutos, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de Maringá 

e Região e convidados, conforme listas de presença anexa. Compuseram a mesa Sr. Fernando de Syllos Júnior, 

representante do Ministério do Trabalho – GRTE/Mgá e Coordenador Permanente do Fórum da 

Aprendizagem, Sra. Fabiana Pereira Capelim Puliquezi, representante do CIEE/Mgá e Coordenação Temporária 

e Sra. Sandra Regina de Almeida Tavares, representante do INAMARE, para Secretariar esta reunião. A Sra. 

Fabiana iniciou dando boas vindas à todos e solicitou que se apresentassem. Em seguida a secretaria do 

fórum, Sra. Sandra fez a leitura da Ata do mês junho/2018, e a de Eleição da Coordenação Temporária e 

Secretaria do Fórum de Aprendizagem de Maringá e região, também realizada na mesma data, as quais foram 

aprovadas por unanimidade e serão disponibilizadas no site do INAMARE – http://inamare.org.br/forum-

ata2018/. Em ato contínuo a Sra. Sandra expõe os assuntos propostos para pauta desta reunião: 1. "Isenção 

de taxas e impostos para as empresas que contratam aprendizes"; 2.  INAMARE e suas atividades, e nos 

Informes Gerais: Eleição para Diretoria do INAMARE - Agosto/2018 (Chapas) e Calendário de Programas – SGA. 

Com uma inversão na ordem de apresentação, a Sra. Sandra inicia comentando sobre o “INAMARE e suas 

Atividades” demonstrando através de slides sobre a criação, funções exercidas pelo Instituto e contribuição a 

todos os envolvidos com a Aprendizagem no Município de Maringá e região. Na sequência apresentou os 

colaboradores que a partir deste ano, vieram para contribuir na Assessoria Jurídica, e divulgação e propaganda 

do INAMARE em relação à contribuição direta às Instituições que atuam no Fórum de Aprendizagem, pois 

destacou que foi através de uma iniciativa destas Instituições, que o INAMARE foi criado e fundado em 21 de 

agosto de 2012, visando contribuir para o melhor desenvolvimento dos programas de aprendizagem nas 

empresas e com os próprios aprendizes. Como um de seus principais objetivos, seria também, o de funcionar 

como uma central de vagas, criando-se o SGA (Sistema de Gestão de Aprendiz), que é um programa com 

funcionamento online inserido no site do INAMARE. Este programa proporciona inscrições de adolescente e 

jovens que queiram participar de algum dos programas oferecidos pelas Instituições, entre 14 a 23 anos de 

idade, e com o alto número de inscritos, solicita-se encarecidamente a contribuição das Instituições na seleção 

destes candidatos, afinal o SGA foi criado para contribuir diretamente com todas as Entidades no momento de 

formação de turmas. O sistema também oferece espaço para o Calendário dos programas ofertados pelas 

Instituições, o qual fica acessível para todos que procuram por cursos novos, com informações sobre área de 

trabalho, datas de inicio e fim, e instituições formadoras, mas poucas Instituições estão disponibilizando tais 

informações.  O Sr. Fernando de Syllos, Auditor Fiscal do M.T.E., reforça esta fala,  em que as inscrições dos 

cursos no SGA é de grande importância, necessitando mantê-lo atualizado, pois ele próprio utiliza desta 

informação para autuar empresas que se recusam ou encontram dificuldade de cumprir suas cotas de 

aprendizagem. E ainda, quando abre um processo jurídico, envia ao juiz a relação dos cursos disponíveis para o 

cumprimento da notificação. O Sr. Fernando também elogia o INAMARE citando a assessoria positiva a qual a  

instituição oferece para às Entidades, empresas e a comunidade em geral, levando informações e ajudando 

inclusive na montagem e aprovação dos programas de aprendizagem junto ao site da juventude web. Sem 

nenhum questionamento sobre o INAMARE pelos presentes, a Sra. Sandra encerra este assunto, destacando 

que o INAMARE também ocupa uma cadeira no CMDCA Maringá (Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente). Dando sequencia a pauta, Dr. Matheus Wolowski iniciou sua fala comentado que começou 

sua experiência de trabalho através da Aprendizagem, foi o primeiro aprendiz a ser contratado na empresa 
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que desempenhou sua atividade prática na área de Mecânica, há 11 anos. Desde então a Aprendizagem 

sempre fez parte de sua vida, um período como aprendiz e outro contribuindo com a Aprendizagem, e hoje, 

fazendo parte da Assessoria Jurídica do INAMARE. Logo após entrou no tema que abordaria às vantagens 

fiscais concedidas à empresa em relação à contratação de aprendizes, pois diante de tantas dificuldades 

encontradas pelo caminho devido à crise que estamos enfrentando, pensou-se em comentar a respeito. Dr. 

Matheus expõe assim a primeira vantagem, onde todas as empresas pagam valores menores em seus 

encargos trabalhistas, conforme Lei 8.036/90, art. 15 e decreto 5.598/05, art. 24, que em relação ao FGTS são 

recolhidos 2%, sendo que para outros cargos a percentagem é de 8%. Como segunda vantagem, há dispensa 

do aviso prévio ao final dos contratos de aprendizagem, seja por termino do prazo, por demissão com justa 

causa ou a pedido do jovem, ainda isento da multa rescisória. Somente se paga a multa rescisória, se for 

comprovado que a empresa pratique o desvirtuamento do contrato de aprendizagem, como por exemplo, o 

desvio de função, onde o aprendiz realiza ações não previstas em sua área de atuação. Terceira vantagem, 

para empresas simples, que não são obrigadas a contratar aprendizes, mas que firmem contrato de 

aprendizagem, não terão aumento na contribuição previdenciária e as vantagens que são aplicadas às demais 

empresas. Na quarta vantagem, o Dr. Matheus apresenta o Programa de Apoio aos Adolescentes Aprendizes, 

onde a  empresa enquadrada teria devolução do valor  equivalente ao gasto com folha de pagamento dos 

referidos adolescentes aprendizes, desde que este valor não superasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

da taxa de renovação anual de licença e funcionamento  de estabelecimentos de produção, comércio, 

prestação de serviços e do Imposto Predial e Territorial Urbano  - IPTU, mas foi revogada na data de 

20/06/2001. Em contribuição, o Sr. Fernando, representante do M.T.E. explica que este programa funcionava 

de forma irregular para a legislação vigente na época, onde os jovens eram contratados sem registro em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social e com meio salário mínimo. Na quinta clausula, Dr. Matheus 

apresenta o programa existente e legal, do munícipio de Campo Largo, que toda a empresa que contrata 

aprendizes tem isenção fiscal. Esta contratação é desvinculada do número de cotas e de funcionários da 

empresa, oferecendo vantagens de acordo com o número de jovens aprendizes contratados. Também sita o 

exemplo da cidade de Betim em Minas Gerais, consistindo na oferta de meia bolsa, limitando-se a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo vigente para cada jovem, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor anual 

do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU a ser recolhido pela pessoa jurídica ou física inscrita nesse 

Programa. Após algumas opiniões sobre as vantagens de inserir isenções fiscais para os empresários de 

Maringá e região, o Sr. Fernando sugere que este Fórum de Aprendizagem elabore um documento para as 

Prefeituras e Câmaras de Vereadores, para que seja criada uma lei que gere a isenção fiscal para as empresas 

que contratarem aprendizes. Com o objetivo de estimular e criar mais vagas para jovens. Encerrada a 

apresentação do Dr. Matheus. A Sra. Sandra entra com os assuntos gerais, comunicando que haverá eleição 

para a diretoria do INAMARE no mês de agosto, e para as Instituições presentes, que tenham interesse  em 

assumir os cargos existentes nesta  entidade, que apresentem chapas  e candidaturas o quanto antes. Destaca 

ainda, que o INAMARE se disponibiliza em assessorar as empresas no tema aprendizagem, e pede para que os 

representantes das empresas presentes nesta reunião, que  divulguem tal proposta e colaborem sugerindo em 

quais situações o INAMARE poderia contribuir diretamente. Sem mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 

16h12min. 
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