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Aos dezoito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove (18/09/2019), às 14 horas e 09 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. A Sra. Sandra, representante do 

INAMARE, iniciou dando boas vindas e solicitou a apresentação dos presentes. Logo após passou-se a leitura 

da Ata do mês de Agosto, que foi aprovada por unanimidade e será disponibilizada no site do INAMARE, na 

página do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-ata2019/. Na sequencia passou-se aos 

assuntos em destaque nos Informes Gerais: Protocolo de Projetos – Dr. Rui Tavares: Como já comentado e 

orientado a algumas reuniões atrás, os protocolos de projetos de aprendizagem, devem ser realizados 

diretamente com o Dr. Rui Tavares, Auditor Fiscal de Curitiba, onde depois de aprovados, são 

reencaminhados à Brasília. Conforme solicitação do Sr. Fernando de Syllos, a Sra. Sandra ficou incumbida de 

tratar deste assunto diretamente com o Dr. Rui, para contribuir nas dúvidas apresentadas pelas as 

Instituições, desta forma, a Sra. Sandra solicitou esclarecimentos referentes as dúvidas já apresentadas por 

algumas instituições que estavam com dificuldades para finalizar seus projetos com as adequações sugeridas 

para aprovação. Depois de esclarecimentos realizados por telefone, o Dr. Rui também encaminhou uma lista 

de atribuições as quais devem ser seguidas para tal protocolo com sucesso de aprovação. Esta lista foi 

encaminhada por e-mail a todas as instituições de Maringá e região, mas aproveitou-se deste momento para 

que cada item fosse revisto e esclarecido com os presentes, para que não houvesse mais duvidas a respeito, 

principalmente em relação ao CMDCA, onde é importante o encaminho tanto da aprovação do projeto para 

menores de 18 anos, quanto a comprovação da regularidade de registro da instituição neste órgão, 

apresentados em uma única Declaração; a existência de módulo inicial de 10%, apresentado com esta 

nomenclatura “Módulo Inicial”, e em relação ao tipo de contratação dos instrutores, permitido somente 

através de registro profissional, ressaltando-se que essa contratação poderá ser realizada por hora ou a 

prazo determinado, mas necessariamente deverá ser com vínculo empregatício. Os projetos já podem 

voltar a serem cadastrados no Juventudeweb, e os termos de Compromissos, referentes aos cadastros de 

projeto e da Instituição, devem ser encaminhados a ele também em uma única Declaração. E para finalizar 

este assunto, comentou-se a respeito da nova Plataforma: Balcão Digital, a qual está sendo implantada para 

cadastro das instituições e dos programas de aprendizagem. Caso consigam acessá-la neste momento, há 

possibilidades de cadastro das instituições, mas para cadastrar os projetos, ainda não está adequada.  Em 

ato contínuo, segundo assunto do Informes Gerais: Propostas para Estatuto da Aprendizagem – Brasília:  

Diante da possibilidade de firmar um Estatuto da Aprendizagem, o Deputado Marco Bertaiolli convidou a 

Secretaria de Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil, Representante de Fóruns da Aprendizagem e algumas Entidades Sem Fins Lucrativos/ ESFL 

que ministram aprendizagem para uma audiência/debate objetivando discutir a aprendizagem no dia 

26/09/2019 em Brasília. Entendendo ser uma oportunidade excelente para que tal assunto seja discutido, 

mas com dificuldades de participação presencial nesta data, encaminhamos via oficio, algumas propostas, 

que são: 1.Obrigatoriedade de adesão ao Programa de aprendizagem e cumprimento das cotas de 

aprendizagem; 2.Fomento à contratação de aprendizes pela Administração Pública Municipal; 

3.Desobrigatoriedade de cumprir a cota de PCD, quando houver cumprimento da cota de aprendizagem com 

PCD; 4.Possibilidade de cumprimento da cota de aprendizagem, através da cota social; 5.Obrigatoriedade de 

contratação de aprendizes, independentemente de cota de aprendizagem para empresas que recebem 
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isenções e incentivos fiscais do Estado. Encerrado os assuntos referentes aos Informes Gerais, encaminhou-

se à apresentação das ações realizadas pelas Instituições com seus aprendizes pelo “Setembro Amarelo” – 

Mês de Prevenção ao Suicídio -  visando chamar atenção para esse problema, cada vez mais comum entre 

os jovens, permitindo-os que participem, desabafem e falem sobre seus sentimentos, sem receber críticas, 

podendo inclusive ser um meio de evitar que pensem na morte como solução de suas dificuldades. As 

entidades que aqui apresentaram seu trabalho, lindamente pensado e desenvolvido, concluíram o quão 

importante foi este gesto, essa ação para com esses jovens que na maioria das vezes, não são 

compreendidos. Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16 horas e 06 minutos, ressaltando 

que a próxima será realizada no dia 16/10/2019 (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).  
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