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Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (20/03/2019), às 14 horas e 12 minutos, na 

Sala de Reuniões do SENAI CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em 

Maringá-PR, 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. Sandra Regina de Almeida Tavares e Dr. Matheus Wolowski, representantes do 

INAMARE, para Coordenar e Secretariar esta reunião. A Sra. Sandra iniciou dando boas vindas a todos, 

passando a apresentação dos presentes. Na sequência, passou-se para a leitura e revisão da Ata do mês de 

Fevereiro/2019. Após lida e corrigida foi aprovada por unanimidade e estará disponibilizada no site do 

Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Em ato contínuo, passou-se aos Informes 

Gerais, havendo uma inversão de assuntos, pelas dúvidas apresentadas logo no inicio a respeito de Cotas 

Sociais, por falta de informação sobre do que se tratava. Existem empresas com a obrigatoriedade de 

cumprimento de cotas para aprendizes, mas em determinados casos encontram dificuldades em tal 

contratação por sua atividade fim, que comprometem o desenvolvimento da atividade prática do aprendiz, 

como: insalubridade, periculosidade, transporte, entre outras. Desta forma, estas empresas poderão solicitar 

ao M.T.E, hoje Ministério da Economia e verificar a possibilidade de que o cumprimento da carga horária 

deste jovem, seja desempenhado em uma entidade qualificada. Neste caso, houve uma solicitação da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer de Maringá, que gostaria que alguma empresa pudesse contribuir com 

suas pacientes, àquelas que estão retomando sua vida social, para ser uma aprendiza e desenvolver suas 

atividades dentro desta Instituição. O Sr. Fernando completou adiantando que, conforme aumento de 

empresas interessadas nestas Cotas Sociais, possivelmente logo terá como contribuir com esta Instituição. 

Em breve, estará conhecendo o ambiente da solicitante para verificar adequação necessária onde será 

realizado o desenvolvimento prático desta aprendizagem. Logo após, o Dr. Matheus W. Foi convidado a 

apresentar sobre o novo Decreto de Aprendizagem nº 9579/2018, consolidando as legislações vigentes,  

revogando o Decreto nº 5598/2005, que iniciou sua fala destacando que este assunto, sobre Cotas Sociais, 

está apresentado no novo Decreto, na página 04, Art. 66. Em seguida apresentou um quadro comparativo, 

para uma melhor visualização do que foi alterado entre os Decretos, sendo possível perceber que não houve 

uma alteração substancial, está basicamente igual, havendo somente uma troca de lugar em relação à 

redação. Na sequencia, Dr. Matheus W. passou ao próximo assunto: Centralização de Cotas de 

Aprendizagem em Empresas com Filiais. Regulamentada pela Instrução Normativa nº 146, de 25 de julho de 

2018, mas foi enquadrada somente a partir de 2019. De modo geral, através da Instrução, a empresa que 

possui vários estabelecimentos pode concentrar a realização das atividades práticas em um único local, 

desde que estejam localizados em um mesmo Município ou em Município vizinho, cuja a curta distância a 

ser percorrida, mas também, nada impede que os aprendizes, quando há uma cota maior a ser cumprida, 

possam ser distribuídos pelas filiais, pois o importante é que toda a cota seja cumprida e que os aprendizes 

estejam desempenhando bem suas funções, conforme comentário do Sr. Fernando de Syllos. Cabe ainda, à 

Instituição parceira, contribuir analisando as melhores condições para que estes aprendizes não sejam 

prejudicados, quando há tal contratação. Para haver a centralização, o Auditor Fiscal deve ser comunicado 

anteriormente e ainda, constar em Carteira de Trabalho, a anotação de que o aprendiz está desempenhando 

a função nas dependências da filial. E, ressalta-se mais uma vez, que nenhuma destas ações gere prejuízo ao 

aprendiz, pois este será o primeiro a ter que concordar com tal transferência, e se for menor, com a 

http://inamare.org.br/forum-ata2019/
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presença de um responsável. Esta transferência deve ser formalizada mediante elaboração de aditivo. Para 

finalizar este assunto, ressalta-se que os casos são pontuais, mas o principal é que a cota seja cumprida da 

melhor forma possível. Sem mais, esta reunião foi encerrada às 16 horas e 08 minutos, ressaltando que a 

próxima será realizada no dia 17/04/2019 (3ª quarta-feira), às 14 horas, na Sala de Reuniões do SENAI 

Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon (próximo ao Hospital 

Municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM DE MARINGÁ E REGIÁO 

MARÇO / 2019 

 


